
EPIDEMIOLOGIA 
Diene Trajano   



História da Epidemiologia 
Evolução do pensamento epidemiológico 



 “quem quiser prosseguir no estudo da ciência da 

medicina deve considerar os efeitos das estações do 

ano, dos ventos, das águas, do solo e da exposição ao 

sol, além do modo de vida dos habitantes, seus 

costumes alimentares e suas atividades”.  

Hipócrates (460 a.C. - 370 a.C) 
Médico grego que tinha a estrutura e o conteúdo dos 

seus textos sobre saúde, conhecido como PAI DA 

MEDICINA.  
. 

Em seus estudos há mais de 2.000 anos constatou a relação 

de muitas epidemias com fatores climáticos, raciais, 

alimentares e do meio ambiente.  

PRIMÓRDIO DA EPIDEMIOLOGIA - GRECIA 

Epidemia   x   Endemia  

Saúde = equilíbrio de fatores  



EPIDEMIOLOGIA  CLÁSSICA - LONDRES 



Primeiras observações epidemiológicas 

 

John Snow identificou o local de moradia de cada pessoa que morreu 

por cólera em Londres e notou uma evidente associação entre a origem 

da água utilizada para beber e as mortes ocorridas. 



... e no Brasil  



História da epidemiologia  

Década de 60 

Programa de 

erradicação da varíola: 

vacinação em massa 

1975 

5ª Conferência 

Nacional de 

Saúde instituiu o 

Sistema 

Nacional de 

Vigilância 

Epidemiológica  

MS elaborou o 

Manual de 

Vigilância 

Epidemiológica 

1977 



1980 

Controle da 

poliomielite no 

Brasil 

Lei nº 8.080/90 

VE :  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. Constituição de 1988 

declarou 

que a saúde era um 

direito do cidadão e 

um dever do Estado 



Desafios do SUS  

1980 

2000 

2030 

A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA NO BRASIL 

População idosa duplicará nos próximos 20 anos 



Grupo I : Causas externas (crescimento urbanização e violência)  

Grupo II: Doenças Crônicas  (fatores de risco)  

Grupo III: Doenças infecciosas, parasitárias, causas maternas e perinatais 

 



SISTEMA 

FRAGMENTADO 
REDES INTEGRADAS 

DE ATENÇÃO À 

SAÚDE 

APS 

Conceito de Rede em contraposição ao de hierarquia  



Ao estabelecer diretrizes para a organização da Rede de 
Atenção à Saúde no âmbito do SUS, o Ministério da 
Saúde, considerando que o modelo de atenção à saúde 
vigente tem se mostrado insuficiente para dar conta dos 
desafios sanitários, introduz um modelo de atenção que, 
em contraposição ao atual, deve 

 

A) ser centrado no cuidado médico. 

B) ser estruturado com ações e serviços de saúde 
dimensionados a partir da oferta. 

C) ter, no atendimento básico, o maior número possível de 
especialidades médicas. 

D) ampliar o foco da atenção para o manejo das condições 
crônicas, mas atendendo, concomitantemente, as condições 
agudas. 

E) ser configurado preferencialmente para o atendimento das 
condições agudas.  

 



    Ao estabelecer diretrizes para a organização da 
Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, o 
Ministério da Saúde, considerando que o modelo 
de atenção à saúde vigente tem se mostrado 
insuficiente para dar conta dos desafios 
sanitários, introduz um modelo de atenção que, 
em contraposição ao atual, deve 

 

A) ser centrado no cuidado médico. 

B) ser estruturado com ações e serviços de saúde 
dimensionados a partir da oferta. 

C) ter, no atendimento básico, o maior número possível 
de especialidades médicas. 

D) ampliar o foco da atenção para o manejo das 
condições crônicas, mas atendendo, 
concomitantemente, as condições agudas. 

E) ser configurado preferencialmente para o 
atendimento das condições agudas.  

 



PRINCÍPIO DA 

EPIDEMIOLOGIA 

Os agravos a saúde da população 

não ocorrem por acaso. 

 

 
- A distribuição desigual dos agravos é fruto da ação de fatores que 

se distribuem desigualmente na população  

 

- O conhecimento dos fatores determinantes das doenças permite a 

aplicação de medidas preventiva e curativas  



EPIDEMIOLOGIA 

Distribuição Determinantes 
Aplicação no 

controle 



Do grego, Epedeméion (aquele que visita) 

 

                 Epi (sobre)  

                 Demós (povo) 

                 Logos (palavra, discurso, estudo) 

 

Etimologicamente “epidemiologia” significa:  

     “Ciência do que ocorre com o povo” 

 

Definição 



Médico 
 Investigar alterações 

no organismo 

 Exame clínico 

 Solicita exames 
complementares 

 Chega a um 
diagnóstico 

 Indica prescrição 

Epidemiologista 
– Investigar o agravo na 

população 

– Frequência e distribuição 

da doença 

– Informações - dados 

– Hipóteses de fatores 

determinantes 

– Associação fator-doença 

– Profilaxia 

Compreendendo o conceito 

de epidemiologia! 



A epidemiologia é disciplina 

básica da saúde pública que 

visa compreensão do 

processo saúde-doença 

nas populações. 



A epidemiologia é uma prática da saúde pública 

com aplicabilidades diferenciadas, tais como, 

EXCETO 

a) Avaliar o quanto os serviços de saúde 
respondem aos problemas e necessidades das 
populações.  

b) Testar a efetividade e o impacto de estratégias 
de intervenção que controlam, previnem e tratam 
os agravos de saúde na comunidade.  

c) Prever tendências.  

d) Identificar apenas fatores de risco de forma 
isolada.  

e) Descrever o espectro clínico das doenças e sua 
história natural. 

 



A epidemiologia é uma prática da saúde pública 

com aplicabilidades diferenciadas, tais como, 

EXCETO 

a) Avaliar o quanto os serviços de saúde 
respondem aos problemas e necessidades das 
populações.  

b) Testar a efetividade e o impacto de estratégias 
de intervenção que controlam, previnem e tratam 
os agravos de saúde na comunidade.  

c) Prever tendências.  

d) Identificar apenas fatores de risco de forma 
isolada.  

e) Descrever o espectro clínico das doenças e sua 
história natural. 

 



A abordagem da saúde como fenômeno coletivo constitui o 

foco da epidemiologia, que tem como objeto: 

 

a) os saberes constituídos sobre a dimensão sócio biológica que 

afetam os fenômenos relativos ao processo saúde-doença 

individualmente. 

b) a compreensão que doenças são eventos que ocorrem ao 

acaso, ainda que tenham relação com uma rede de eventos 

identificáveis. 

c) o estudo de sadios e doentes sob a perspectiva biológica de 

cada indivíduo, considerando aspectos fisiopatológicos e 

clínicos. 

d) o pressuposto que a noção de população é periférica e o 

estudo das características das doenças ocupa lugar central. 

e) a relação entre o subconjunto de doentes e o conjunto 

população ao qual ele pertence, incluindo os determinantes 

desta relação. 



A abordagem da saúde como fenômeno coletivo constitui o 

foco da epidemiologia, que tem como objeto: 

 

a) os saberes constituídos sobre a dimensão sócio biológica que 

afetam os fenômenos relativos ao processo saúde-doença 

individualmente. 

b) a compreensão que doenças são eventos que ocorrem ao 

acaso, ainda que tenham relação com uma rede de eventos 

identificáveis. 

c) o estudo de sadios e doentes sob a perspectiva biológica de 

cada indivíduo, considerando aspectos fisiopatológicos e 

clínicos. 

d) o pressuposto que a noção de população é periférica e o 

estudo das características das doenças ocupa lugar central. 

e) a relação entre o subconjunto de doentes e o conjunto 

população ao qual ele pertence, incluindo os determinantes 

desta relação. 



Produz informação para apoiar a tomada de decisão no 

planejamento, na administração e na avaliação de sistemas, 

programas serviços e ações de saúde. 

 

EPIDEMIOLOGIA norteia as ações do 

sistema de saúde através na análise do 

processo saúde doença. 



Ciência que estuda o processo saúde-doença na 

sociedade, analisando a distribuição populacional e os 

fatores determinantes do risco de doenças, agravos à 

saúde e eventos associados à saúde, propondo medidas 

específicas de prevenção, controle ou erradicação de 

enfermidades, danos ou problemas de saúde  e de proteção, 

promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, 

produzindo informação e conhecimento para apoiar a 

tomada de decisão no planejamento, na administração e na 

avaliação de sistemas, programas serviços e ações de 

saúde” 

 

(Almeida Filho & Rouquayrol, 2002) 

O que é a EPIDEMIOLOGIA? 



REVISANDO  
PROCESSO SAÚDE DOENÇA 





Segundo o modelo de Leavell & Clark, no período da pré-

patogênese podem ser aplicadas as seguintes medidas 

preventivas:  

 

a) promoção da saúde e proteção específica.  

b) diagnóstico precoce e tratamento imediato.  

c) promoção da saúde e diagnóstico precoce.  

d) proteção específica e diagnóstico precoce.  

e) promoção da saúde, proteção específica e diagnóstico 

precoce. 



Segundo o modelo de Leavell & Clark, no período da pré-

patogênese podem ser aplicadas as seguintes medidas 

preventivas:  

 

a) promoção da saúde e proteção específica.  

b) diagnóstico precoce e tratamento imediato.  

c) promoção da saúde e diagnóstico precoce.  

d) proteção específica e diagnóstico precoce.  

e) promoção da saúde, proteção específica e diagnóstico 

precoce. 



Desenvolvimento do processo doença 

desde o momento da interação inicial 

agente—hospedeiro até sua resolução 

final. Está dividido ainda em: 

 
• Período  de incubação; 

• Período prodrômico; 

• Período de estado; 

• Período de resolução. 



1. PERÍODO  DE INCUBAÇÃO 

DOENÇA 

2. PERÍODO PRODRÔMICO 

3. PERÍODO DE ESTADO 

4. PERÍODO DE  RESOLUÇÃO 

Momento em que o agente etiológico 

se instala no organismo do 

hospedeiro até o início dos sinais ou 

sintomas clínicos da doença 

Geralmente dura de um a três dias 

antes do período de estado, quando 

já pode haver a transmissão do 

agente causal e com manifestações 

mínimas do organismo 

Começa a doença, com a 

manifestação de seus sinais e 

sintomas característicos. A 

transmissibilidade é máxima nos 

primeiros dias, geralmente três a 

cinco dias 

Eliminação pelo hospedeiro, caracteriza 

pela reparação dos órgãos e tecidos 

que foram danificados. Não há risco de 

transmissão da doença. 



A denominação da fase da doença de um 

paciente que apresenta  manifestação de sinais 

e sintomas característicos, e a 

transmissibilidade é alta, é:  

 

a) Período prodrômica.  

b) Período de resolução.  

c) Período de incubação.  

d) Período convalescente.  

e) Período de estado. 



A denominação da fase da doença de um 

paciente que apresenta  manifestação de sinais 

e sintomas característicos, e a 

transmissibilidade é alta, é:  

 

a) Período prodrômica.  

b) Período de resolução.  

c) Período de incubação.  

d) Período convalescente.  

e) Período de estado. 



Doença  

 Enfermidade ou estado clínico, 

independentemente de origem 

ou fonte, que represente ou possa 

representar um dano significativo 

para os seres humanos. 

 



Qualquer dano à integridade 

física, mental e social dos 

indivíduos provocado por 

circunstâncias nocivas, como 

acidentes, intoxicações, abuso 

de drogas, e lesões auto ou 

heteroinfligidas. 

Agravo 



Doença Agravos 

Qualquer dano à 

integridade física, 

mental e social dos 

indivíduos.  

 

Um termo mais 

abrangente do que 

doença. 

 

Enfermidade ou 

estado clínico que 

represente dano 

significativo para os 

seres humanos. 



ESTRUTURA EPIDEMIOLÓGICA  

 

CADEIA EPIDEMIOLÓGICA 

Conjunto de fatores 

relacionados ao agente, 

ao hospedeiro e ao 

meio ambiente, que 

influem sobre a 

ocorrência natural de 

uma doença.  



FATORES RELACIONADOS  AO AGENTE 

Infectividade, patogenicidade, 

virulência, período de incubação, 

período de transmissibilidade, vias 

de eliminação, modo de 

transmissão,  vias de penetração. 



INFECTIVIDADE: é a capacidade de um agente 

invadir o organismo do hospedeiro, aí 

permanecer, multiplicar-se e produzir doença.  

 

ALTA INFECTIVIDADE: se transmitem facilmente às 

pessoas susceptíveis.  Ex: gripe  e  sarampo 

BAIXA INFECTIVIDADE: fungos.  



PATOGENICIDADE: é a capacidade que o agente 

infeccioso tem de, uma vez instalado no 

organismo humano e de outros animais, produzir 

sintomas em maior ou menor proporção dentre os 

hospedeiros infectados. 

ALTA PATOGENICIDADE: praticamente todos os indivíduos 

infectados desenvolvem sinais e sintomas. Ex: sarampo 

BAIXA PATOGENICIDADE: poliomielite  (apesar da alta 

infectividade, apenas 1% desenvolvem a paralisia). 



VIRULÊNCIA: é a capacidade do agente de produzir 

a doença de maior ou menor gravidade. É a 

capacidade que o agente tem de produzir casos 

graves ou fatais. 

 

ALTA VIRULÊNCIA: raiva (todos os casos vão a 

óbito), tétano. 

BAIXA VIRULÊNCIA: sarampo, gripe (óbitos são 

raros, dependem de outros fatores ). 



PERÍODO DE INCUBAÇÃO:  é o período de tempo 

em que ocorre a infecção ou infestação até o 

aparecimento de sinais e sintomas.    Pode durar 

dias, meses ou anos, varia de acordo com a doença 

considerada. 

 

Ex: 

       Meningite meningocócica - 1 a 10 dias; 

       Sarampo - 8 a 14 dias; 

       TB Pulmonar - 2 a 12 semanas; 

       Hanseníase - 2 anos ou mais. 



a) Período de transmissibilidade  

b) Período de incubação 

c) Período de vigilância 

d) Caso suspeito   

e) Janela imunológica   

 

 

 No processo de doença, o período de tempo em que 

ocorre a infecção ou infestação até o aparecimento 

de sinais e sintomas, é denominado de:  



a) Período de transmissibilidade  

b) Período de incubação 

c) Período de vigilância 

d) Caso suspeito   

e) Janela imunológica   

 

 

 No processo de doença, o período de tempo em que 

ocorre a infecção ou infestação até o aparecimento 

de sinais e sintomas, é denominado de:  



JANELA IMUNOLÓGICA  

Tempo transcorrido entre a 

contaminação do indivíduo e o 

aparecimento dos anticorpos, 

que podem ser detectados 

pelos testes atuais, no sangue 

do indivíduo contaminado. 



PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE : é o intervalo de 
tempo em que o indivíduo está apto para transmitir a 
doença. 

 

Ex: 

    Meningite meningocócica - durante os sintomas até 24 
horas de tratamento; 

    Sarampo - período prodrômico até o 5º dia de 
exantema; 

    TB Pulmonar - durante os sintomas até 3 semanas de 
tratamento eficaz. 



VIAS DE ELIMINAÇÃO: maneiras pelas quais o agente 

pode sair da fonte. 

Ex: 

- secreções nasofaríngeas: boca e vias respiratórias : 

gripe, sarampo, meningite, TB Pulmonar; 

- fezes: os agentes se localizam na luz ou nas paredes 

intestinais ( pólio, verminoses ); 

- sangue: AIDS, Hepatite B; 

- carnes e vísceras: cisticercose; 

 



MODOS DE TRANSMISSÃO: maneira pela qual o 

agente poderá alcançar o indivíduo sadio. 

 

    DIRETA: gotículas  de Flügge, beijo, relação sexual 

 

      INDIRETA: - Alimentos – Ex: aftosa,ascaridíase, cólera; 

                            - Fômites – Ex: escabiose, pediculose, tracoma; 

                            - Vetores (mecânicos, biológicos)  



VIAS DE PENETRAÇÃO: porta de entrada do agente. 

- digestiva – Ex: cólera, febre tifóide; 

 - respiratória (contato inter-humano) –Ex:  coqueluche, 

gripe, sarampo, TB; 

 - cutânea (penetração através da pele) – Ex: 

esquistossomose, tétano;      

- ocular  (mais rara) – Ex: conjuntivite, tracoma; 

- parenteral (através do sangue) - Ex: HIV, Hepatite B; 

- transplacentária (através da placenta) – Ex: rubéola 

congênita; HIV 

- Genital (através de secreções) - Ex: DST, HIV; 



CONTATO AGENTE – HOSPEDEIRO  

CONSEQUÊNCIA: 

1 - Destruição do agente pelos mecanismos 

de defesa antes de se dar a infecção; 

 

2 - O agente não é destruído pelos 

mecanismos   de defesa do organismo e 

nele se instala;  

FATORES RELACIONADOS  AO HOSPEDEIRO 

HUMANO 



Fatores relativos ao hospedeiro  = mecanismos de 

defesa : 

A ) mecanismos de defesa inespecíficos (barreira 
física): através da pele, mucosas, podendo variar 
conforme a idade; condições ambientais; fatores 
genéticos; dentre outros  

 

B ) mecanismos de defesa específicos (Dependem da 

formação de anticorpos dotados de ação específica 

contra determinado agente ou suas toxinas) 



INDIVÍDUOS IMUNES - são aqueles que tem 

anticorpos suficientes para protegê-los contra a 

dose infectante do agente. 

 

INDIVÍDUOS SUSCEPTÍVEIS - são todos aqueles 

que não apresentam defesa adequada contra o 

agente infeccioso e por isso pode contrair a doença 

se exposto a esse agente. 



IMUNIDADE 

     É o estado de resistência relacionado à presença 

de anticorpos (substâncias produzidas pelo 

organismo) e que possuem ação  particular sobre 

o microorganismo responsável pela infecção ou 

sobre suas toxinas. 

                     ATIVA                      PASSIVA 



Imunidade  Ativa 

É aquela em que a própria pessoa produz os 

seus anticorpos. Pode ser de curta ou longa 

duração. 

 

Pode ser : 

 naturalmente adquirida - ocorre quando a 

pessoa é afetada pela própria doença 

(sarampo) 

 artificialmente adquirida - quando a pessoa é 

submetida  à vacinação (DTP, Polio) 



Imunidade Passiva 

É aquela em que os anticorpos são produzidos 

fora do organismo. É de curta duração. 

 

 NATURALMENTE ADQUIRIDA 

Ex: placenta, colostro; 

 

 ARTIFICIALMENTE ADQUIRIDA - inoculação 
de anticorpos protetores específicos. 

- soro específico (soro antitetânico ) 

- imunoglobulinas. 



Imunidade 

específica 

Ativa 
(formação de 

anticorpos pelo 

organismo) 

Passiva 
(Recebe anticorpos 

elaborado por outro 

organismo) 

Natural (doença) 

Artificial 

(vacinação) 

Natural (transplacentária, 

colostro, leite materno) 

Artificial 

(Soro e imunoglobulinas) 

TIPOS DE IMUNIDADE 



Imunidade é o estado de resistência relacionado 

à presença de anticorpos e que possuem ação  

particular sobre o microorganismo responsável 

pela infecção ou sobre suas toxinas, a este 

respeito assinale a alternativa correta.  

 

a) Imunidade ativa é aquela em que a própria 

pessoa produz os seus anticorpos 

b) Imunidade passiva é de longa duração  

c) Imunidade passiva pode ser adquirida apenas 

através de imunoglobulinas  

d) Imunidade ativa pode ser adquirida através da 

amamentação ou através da imunização (vacina)  

e) Imunidade ativa é de curta duração  



Imunidade é o estado de resistência relacionado 

à presença de anticorpos e que possuem ação  

particular sobre o microorganismo responsável 

pela infecção ou sobre suas toxinas, a este 

respeito assinale a alternativa correta.  

 

a) Imunidade ativa é aquela em que a própria 

pessoa produz os seus anticorpos 

b) Imunidade passiva é de longa duração  

c) Imunidade passiva pode ser adquirida apenas 

através de imunoglobulinas  

d) Imunidade ativa pode ser adquirida através da 

amamentação ou através da imunização (vacina)  

e) Imunidade ativa é de curta duração  



A puérpera no ato de amamentação 

está efetivamente promovendo a 

imunidade: 

 

a) Ativa natural  

b) Ativa artificial  

c) Passiva natural  

d) Passiva artificial  

e) Ativa adquirida  



A puérpera no ato de amamentação 

está efetivamente promovendo a 

imunidade: 

 

a) Ativa natural  

b) Ativa artificial  

c) Passiva natural  

d) Passiva artificial  

e) Ativa adquirida  



Em relação a cadeia Epidemiológica analise as afirmativas e 

assinale a alternativa que corresponda,  sendo V para afirmativas 

verdadeiras e F para falsas.  

 

 

I – Virulência é a capacidade de um agente invadir o organismo do 

hospedeiro, aí permanecer, multiplicar-se e produzir doença.  

II – Patogenicidade é a capacidade que o agente infeccioso tem de, 

uma vez instalado no organismo humano e de outros animais, 

produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os 

hospedeiros infectados 

III – Infectividade é a capacidade do agente de produzir a doença de 

maior ou menor gravidade. É a capacidade que o agente tem de 

produzir casos graves ou fatais. 

 

a) V, F e V  

b) F, F e V  

c) F, V e V  

d) F, V e F  

e) V, F e F  



Em relação a cadeia Epidemiológica analise as afirmativas e 

assinale a alternativa que corresponda,  sendo V para afirmativas 

verdadeiras e F para falsas.  

 

 

I – Virulência é a capacidade de um agente invadir o organismo do 

hospedeiro, aí permanecer, multiplicar-se e produzir doença.  

II – Patogenicidade é a capacidade que o agente infeccioso tem de, 

uma vez instalado no organismo humano e de outros animais, 

produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os 

hospedeiros infectados 

III – Infectividade é a capacidade do agente de produzir a doença de 

maior ou menor gravidade. É a capacidade que o agente tem de 

produzir casos graves ou fatais. 

 

a) V, F e V  

b) F, F e V  

c) F, V e V  

d) F, V e F  

e) V, F e F  



O Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, tem alta 

infectividade e baixa patogenicidade. A interpretação 

para essa afirmativa é que o agente etiológico  

(A)multiplica-se rapidamente no meio ambiente e o 

aparecimento da doença ocorre após um curto período 

de incubação.  

(B)tem alto poder de provocar a doença na pessoa 

infectada, de forma gradual.  

(C)tem alto poder de provocar a doença na pessoa 

infectada e baixa letalidade.  

(D) infecta muitas pessoas, muitas adoecem e poucas 

falecem.  

(E) infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas 

adoecem. 



O Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, tem alta 

infectividade e baixa patogenicidade. A interpretação 

para essa afirmativa é que o agente etiológico  

(A)multiplica-se rapidamente no meio ambiente e o 

aparecimento da doença ocorre após um curto período 

de incubação.  

(B)tem alto poder de provocar a doença na pessoa 

infectada, de forma gradual.  

(C)tem alto poder de provocar a doença na pessoa 

infectada e baixa letalidade.  

(D) infecta muitas pessoas, muitas adoecem e poucas 

falecem.  

(E) infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas 

adoecem. 



Em epidemiologia, o termo virulência refere-se à:  

 

(A) qualidade do vírus de penetrar e se desenvolver no 

novo hospedeiro, ocasionando infecção.  

(B) capacidade de um agente etiológico produzir casos 

graves ou fatais.  

(C) quantidade do agente etiológico necessária para 

iniciar uma infecção.  

(D) condição em que o sistema de defesa impede a 

difusão ou multiplicação do vírus.  

(E) capacidade do microrganismo de produzir doença 



Em epidemiologia, o termo virulência refere-se à:  

 

(A) qualidade do vírus de penetrar e se desenvolver no 

novo hospedeiro, ocasionando infecção.  

(B) capacidade de um agente etiológico produzir casos 

graves ou fatais.  

(C) quantidade do agente etiológico necessária para 

iniciar uma infecção.  

(D) condição em que o sistema de defesa impede a 

difusão ou multiplicação do vírus.  

(E) capacidade do microrganismo de produzir doença 



- FATORES FÍSICOS - condições climáticas 

(temperatura e umidade), o relevo, a hidrografia e a 

geologia. 

 

- FATORES BIOLÓGICOS - Flora ( alberga espécies 

venenosas para o homem e serve de habitat para 

vetores e reservatórios) e Fauna  ( vetores e 

reservatórios ) 

 

- FATORES SOCIAIS - condição sócio-econômicas, 

religião e cultura 

 

FATORES RELACIONADOS  AO  

AMBIENTE 



AMPLIANDO CONCEITOS EM 

EPIDEMIOLOGIA 



• Século XIX: Desenvolvimento da microbiologia. Vigilância definida 

como responsável pelo alerta e observação dos contatos de pacientes 

das pestilências. Propósito fundamental: detectar doentes nos 

primeiros sintomas para a rápida instituição do isolamento 

• No século XX: Expansão do conceito de vigilância e ao 

desenvolvimento de diferentes sistemas com métodos de coleta, 

análise e difusão de dados diversificados. Função de “Alerta” 

• 21ª Assembléia da OMS de 1968, a vigilância passou a ser concebida 

como uma função essencial em saúde pública. Consolidou o conceito 

de vigilância no controle de doenças transmissíveis e sedimentou uma 

distinção entre a vigilância epidemiológica (VE) e a sanitária.  

• Em 1975, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, foi 

instituído o sistema nacional de vigilância epidemiológica (SNVE) que, 

a sua vez, formalizado e regulamentado, incorporou o conjunto de 

doenças transmissíveis até então consideradas de maior relevância 

sanitária no país. 

VIGILÂNCIA COMO UM INSTRUMENTO DE 

SAÚDE PÚBLICA  



• A partir dos anos noventa amplia-se essa definição para um conjunto 

de ações em saúde que encerram distintas combinações tecnológicas 

destinadas a controlar determinantes, riscos e danos 

VIGILÂNCIA COMO UM INSTRUMENTO DE 

SAÚDE PÚBLICA  





Sobre Vigilância Epidemiológica, leia as assertivas abaixo e 

coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  

 

(  ) O modelo de Vigilância da Saúde (VS) estabelece uma 

ampliação do conceito operacional de Vigilância Epidemiológica 

(VE), integrando as práticas coletivas e individuais em diferentes 

necessidades sociais de saúde, subsidiando a gerência no 

processo de definição dos problemas prioritários e das possíveis 

respostas sociais para enfrentá-los.  

 



Sobre Vigilância Epidemiológica, leia as assertivas abaixo e 

coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  

 

(V) O modelo de Vigilância da Saúde (VS) estabelece uma 

ampliação do conceito operacional de Vigilância Epidemiológica 

(VE), integrando as práticas coletivas e individuais em diferentes 

necessidades sociais de saúde, subsidiando a gerência no 

processo de definição dos problemas prioritários e das possíveis 

respostas sociais para enfrentá-los.  

 

( ) As ações de controle e prevenção das doenças transmissíveis 

baseiam-se em intervenções que atuam sobre as conexões 

conhecidas da cadeia epidemiológica, sendo capazes de vir a 

interrompê-la oportunamente. Contudo, a interação entre o homem 

e o ambiente é complexa, envolvendo determinantes totalmente 

conhecidos que podem se modificar no momento em que se 

desencadeiam as ações do homem.  

 

 



Sobre Vigilância Epidemiológica, leia as assertivas abaixo e 

coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  

 

(V) O modelo de Vigilância da Saúde (VS) estabelece uma 

ampliação do conceito operacional de Vigilância Epidemiológica 

(VE), integrando as práticas coletivas e individuais em diferentes 

necessidades sociais de saúde, subsidiando a gerência no 

processo de definição dos problemas prioritários e das possíveis 

respostas sociais para enfrentá-los.  

 

(F) As ações de controle e prevenção das doenças transmissíveis 

baseiam-se em intervenções que atuam sobre as conexões 

conhecidas da cadeia epidemiológica, sendo capazes de vir a 

interrompê-la oportunamente. Contudo, a interação entre o homem 

e o ambiente é complexa, envolvendo determinantes totalmente 

conhecidos que podem se modificar no momento em que se 

desencadeiam as ações do homem.  



https://www.scielosp.org/pdf/csc/2010.v15n4/2215-2228  

https://www.scielosp.org/pdf/csc/2010.v15n4/2215-2228
https://www.scielosp.org/pdf/csc/2010.v15n4/2215-2228
https://www.scielosp.org/pdf/csc/2010.v15n4/2215-2228


.  

( ) A Vigilância Epidemiológica - VE é definida como um conjunto de  

 

ações, que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos à saúde.  

 

( ) A vigilância tem como propósito fundamental fornecer a orientação 

técnica para os que respondem pela execução das ações de controle 

dos agravos e danos, tornando disponíveis, para esse fim, as 

informações atualizadas sobre a ocorrência desses eventos como 

também dos seus determinantes numa dada área geográfica ou em 

população específica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

A) V-V-F-F  

B) V-F-V-V  

C) V-F-V-F  

D) F-F-V-V  

E) V-F-F-V 



.  

(V) A Vigilância Epidemiológica - VE é definida como um conjunto de  

 

ações, que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos à saúde.  

 

( ) A vigilância tem como propósito fundamental fornecer a orientação 

técnica para os que respondem pela execução das ações de controle 

dos agravos e danos, tornando disponíveis, para esse fim, as 

informações atualizadas sobre a ocorrência desses eventos como 

também dos seus determinantes numa dada área geográfica ou em 

população específica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

A) V-V-F-F  

B) V-F-V-V  

C) V-F-V-F  

D) F-F-V-V  

E) V-F-F-V 



.  

(V) A Vigilância Epidemiológica - VE é definida como um conjunto de  

 

ações, que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos à saúde.  

 

(V) A vigilância tem como propósito fundamental fornecer a orientação 

técnica para os que respondem pela execução das ações de controle 

dos agravos e danos, tornando disponíveis, para esse fim, as 

informações atualizadas sobre a ocorrência desses eventos como 

também dos seus determinantes numa dada área geográfica ou em 

população específica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

A) V-V-F-F  

B) V-F-V-V  

C) V-F-V-F  

D) F-F-V-V  

E) V-F-F-V 





Art. 2º A Vigilância em Saúde constitui um processo 

contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e 

disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, 

visando o planejamento e a implementação de medidas de 

saúde pública para a proteção da saúde da população, a 

prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como 

para a promoção da saúde. 

 

As ações de Vigilância em Saúde são 

coordenadas com as demais ações e serviços 

desenvolvidos e ofertados no Sistema Único 

de Saúde (SUS) para garantir a integralidade 

da atenção à saúde da  

população. 



Art. 4º As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população 

brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para: 

 

I a vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises 

que subsidiem o planejamento estabelecimento de prioridades e estratégias, 

monitoramento e avaliação das ações de saúde pública; 

II a detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às 

emergências de saúde pública; 

III a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis; 

IV a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e 

violências; 

V a Vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde; 

VI a vigilância da saúde do trabalhador; 

VII vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde; e 

VIII outras ações de vigilância que, de maneira rotineira e sistemática, podem 

ser desenvolvidas em serviços de saúde públicos e privados nos vários níveis 

de atenção, laboratórios, ambientes de estudo e trabalho e na própria 

comunidade. 



Compete à VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
• Ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis e 

não transmissíveis  

• Vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde 

• Gestão de sistemas de informação de vigilância em saúde que possibilitam 

análises de situação de saúde = Normalização técnica; 

• Coordenação da preparação e resposta das ações de vigilância em saúde, 

nas emergências de saúde pública  

• Realização de campanhas publicitárias na Vigilância em Saúde; 

• Promoção e implementação do desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

transferência de tecnologias que contribuam para o aperfeiçoamento das 

ações e incorporação de inovações na área de Vigilância em Saúde; 

• Gestão dos estoques nacionais de insumos estratégicos, de interesse da 

Vigilância em Saúde, incluindo imunobiológicos definidos pelo Programa 

Nacional de Imunizações  

 

 

 



Considerando a Portaria 1378 de 9 de julho de 

2013 assinale a alternativa incorreta:   

a) As ações de Vigilância em Saúde são 

coordenadas com as demais ações e serviços 

desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde (SUS) para garantir a integralidade da 

atenção à saúde da população 

b) As ações de Vigilância em Saúde abrangem 

toda a população brasileira 

c) Dentre as competências da Vigilância em Saúde 

esta a realização de campanhas publicitárias na 

Vigilância em Saúde 

d) Nenhuma alternativa esta correta  

 

 



Considerando a Portaria 1378 de 9 de julho de 

2013 assinale a alternativa incorreta:   

a) As ações de Vigilância em Saúde são 

coordenadas com as demais ações e serviços 

desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde (SUS) para garantir a integralidade da 

atenção à saúde da população 

b) As ações de Vigilância em Saúde abrangem 

toda a população brasileira 

c) Dentre as competências da Vigilância em Saúde 

esta a realização de campanhas publicitárias na 

Vigilância em Saúde 

d) Nenhuma alternativa esta correta  

 

 





 

conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente e que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de identificar as 

medidas de prevenção e controle dos fatores de 

riscos ambientais, relacionados às doenças ou 

outros agravos à saúde.  

 

Área de atuação: controle de vetor  

Vigilância Ambiental  



Vigilância Sanitária  

 

• Inspecionar e Cadastrar no SIVISA Estabelecimentos 

de Interesse à Saúde;  

• Analisar Projetos Físico-Funcionais;  

• Coletar Amostras para Análise Fiscal e Programa de 

Alimentos, Água, Medicamentos e Água de 

Hemodiálise;  

• Capacitação/orientação de profissionais; 

• Realizar atividades de educação e comunicação, para a 

população; 



Vigilância Epidemiológica 

“Conjunto de ações que permite reunir a 

informação indispensável para conhecer o 

comportamento ou a história natural das 

doenças, bem como detectar ou prever 

alterações de seus fatores condicionantes, 

com o fim de recomendar as medidas 

indicadas e eficientes que levem à 

prevenção e ao controle de determinados 

agravos.” 



VE 
 Reunir informações 

 Processar 

 Analisar 

 Interpretar dados 

 Planejar 

 Adotar medidas de 
controle 

 Avaliar as medidas 
de controle 

informações 

análise ações 



NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

Comunicação obrigatória à autoridade de 
saúde, realizada pelos médicos, 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento 
de saúde pública, descritos no anexo, 
podendo ser imediata ou semanal. 



Consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da 

ocorrência devdeterminada doença ou agravo à saúde ou surto, 

feita por profissional de saúde ou qualquer cidadão, visando à 

adoção das medidas de intervenção pertinentes. O enunciado 

refere-se à:  

 

(A)notificação contínua.  

(B) notificação negativa. 

(C) notificação compulsória. 

(D) notificação aleatória. 

(E) notificação simples. 



Consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da 

ocorrência devdeterminada doença ou agravo à saúde ou surto, 

feita por profissional de saúde ou qualquer cidadão, visando à 

adoção das medidas de intervenção pertinentes. O enunciado 

refere-se à:  

 

(A)notificação contínua.  

(B) notificação negativa. 

(C) notificação compulsória. 

(D) notificação aleatória. 

(E) notificação simples. 



Art 8º  É dever de todo cidadão comunicar à 
autoridade sanitária local a ocorrência de fato, 
comprovado ou presumível, de caso de doença 
transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros 
profissionais de saúde no exercício da profissão, 
bem como aos responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de saúde e 
ensino a notificação de casos suspeitos ou 
confirmados das doenças relacionadas em 
conformidade com o artigo 7º.  



Código Penal 
 

Artigo 269: “... é dever de todo cidadão 
comunicar a autoridade sanitária local a 
ocorrência de fato comprovado ou 
presumível de casos de doença transmissível, 
sendo obrigatório de denunciar à autoridade 
pública, doença de notificação compulsória”. 
 

    Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 



Esta Portaria define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo 
o território nacional 

Coleta de dados e informações 



Casos de tentativa de suicídio e violência 
sexual passam a ser de notificação imediata 

no âmbito municipal 

Portaria GM/MS Nº 1.271/2014 













Coleta de dados e informações 

    Notificação                    Investigação 
epidemiológica 

 

                      

                     Elucidação diagnóstica 

       Adoção de medidas de controle 



DENOMINAÇÕES IMPORTANTES: 

 
CASO: pessoa infectada ou doente que apresenta 

características clínicas, laboratoriais e epidemiológicas 
específicas de uma doença ou agravo. 

 

CASO SUSPEITO: indivíduo cuja história clínica, 
sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção 
sugere que este possa estar ou vir a desenvolver 
alguma doença infecciosa.  

 

COMUNICANTE: indivíduo que teve contato com 
pessoa ou animal infectado ou ambiente contaminado 
de forma a ter oportunidade de adquirir o agente 
etiológico de uma doença 



Caso suspeito: o indivíduo que apresenta alguns sinais e sintomas 

sugestivos de um grupo de agravos que compartilha a mesma 

sintomatologia.  

Exemplo: pessoa que apresenta quadro agudo de infecção, 

independente da situação vacinal. Caso suspeito de rubéola é aquele 

que, independentemente do estado vacinal, apresenta quadro agudo de 

exantema máculo-papular e febre baixa. 

 

Caso provável: um caso clínicamente compatível, sem identificação de 

vínculo epidemiológico ou confirmação laboratorial. 

Exemplo: Na rubéola, é todo caso suspeito que apresente exantema 

máculo-papular de início agudo, febre, se medida, maior que 37 graus 

Celsius, e um ou mais dos seguintes sintomas: artralgia, artrite ou 

linfoadenopatia ou conjuntivite. 

CONCEITOS   IMPORTANTES 



. 

Caso confirmado: um caso que é classificado como confirmado para os 

propósitos de notificação e segundo os seguintes critérios: 

 

Clínico: é o caso que apresenta somente os achados clínicos compatíveis com a 

doença, cujas medidas de controle foram efetuadas. 

Exemplo: Na difteria, a confirmação clínica se dá quando houver placas 

comprometendo pilares ou úvula, além das amígdalas; ou placas nas amígdalas, 

toxemia importante, febre baixa desde o início do quadro e evolução, em geral, 

arrastada. 

 

Laboratorial: é o caso que apresentou teste laboratorial reativo para detecção de 

vírus, bactérias, fungos ou qualquer outro microrganismo. Por exemplo, provas 

bacterioscópicas (identificação do bacilo de Köch no escarro), bacteriológicas, 

isolamento de bactéria por CIE, imunológicas (sorologia para detecção de 

anticorpos da hepatite viral B). 

Exemplo: No sarampo, os casos confirmados laboratorialmente são todos 

aqueles cujos exames apresentarem IgM positivo para sarampo em amostras 

coletadas do 1o ao 28o dia do início do exantema. 

CONCEITOS   IMPORTANTES 



Vínculo epidemiológico: um caso no qual  

a) o paciente tem tido contato com um ou mais pessoas que têm/tiveram a 

doença ou tem sido exposto a uma fonte pontual de infecção (i.e., uma 

única fonte de infecção, tal como um evento que leva a um surto de 

toxinfecção alimentar, para a qual todos os casos confirmados foram 

expostos) e 

b) história de transmissão do agente pelos modos usuais é plausível. Um 

caso pode ser considerado vinculado epidemiologicamente a outro caso 

confirmado se pelo menos um caso na cadeia de transmissão é 

confirmado laboratorialmente. 

Exemplo: No sarampo, os casos confirmados por vínculo epidemiológico são 

aqueles que apresentam quadro clínico sugestivo de sarampo, tendo como 

fonte de infecção comprovada um ou mais casos de sarampo com 

confirmação laboratorial, diagnosticado no período de 21 dias, precedendo o 

caso atual. Na raiva, é todo paciente com quadro compatível de encefalite 

rábica, sem possibilidade de diagnóstico laboratorial, mas com antecedente de 

exposição a uma provável fonte de infecção, em região com comprovada 

circulação de vírus rábico. 

CONCEITOS   IMPORTANTES 





Em vigilância epidemiológica, quando a pessoa cuja história 

clínica e epidemiológica, um caso clínicamente (sinais e 

sintomas) compatível, sem identificação de vínculo 

epidemiológico ou confirmação laboratorial 

 

(A) caso suspeito. 

(B) caso confirmado. 

(C) caso descartado. 

(D) caso indeterminado. 

(E) comunicante 



Em vigilância epidemiológica, quando a pessoa cuja história 

clínica e epidemiológica, um caso clínicamente (sinais e 

sintomas) compatível, sem identificação de vínculo 

epidemiológico ou confirmação laboratorial 

 

(A) caso suspeito. 

(B) caso confirmado. 

(C) caso descartado. 

(D) caso indeterminado. 

(E) comunicante 















Quando notificar? 

Na suspeita ou confirmado, de acordo com o caso 

                

 

 
NA DÚVIDA: NOTIFICAR 



As autoridades de saúde devem garantir 

o sigilo das informações pessoais 

integrantes da notificação compulsória 

que estejam sob sua responsabilidade. 

Atitudes de discriminação e frequentes violações 

dos direitos humanos das pessoas com doenças 

sujeitas ao preconceito exigem uma atenção 

especial quanto a confidencialidade dos dados 

obtidos nas investigações realizadas em todos os 

níveis.  

 

O Sinan permite que se defina o nível de acesso 

aos diferentes módulos por meio da utilização de 

senhas.  













CARACTERÍSTICAS DOS 

BANCOS DE DADOS 

• O Sinan trabalha com a tabela de estabelecimentos de 

saúde composta pelos códigos cadastrados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). O cadastramento das unidades notificantes do 

Sinan segue os mesmos procedimentos já adotados para 

o CNES 

• A digitação da Ficha de Notificação no Sinan devera ser 

realizada sempre pelo município notificante, 

independentemente do local de residência do paciente.  

 



A falta de encerramento dos casos de notificação 

compulsória nacional, apos 60 (sessenta) dias do 

prazo estipulado para encerramento dos casos, 

acarretará 

suspensão das transferências dos recursos do PAB 

A falta de alimentação de dados no Sinan por mais 

de 60 dias acarretara suspensão das transferências 

dos recursos financeiros do Piso de Atenção Básica 

(PAB), conforme disposto 

no paragrafo 4.o do Art. 5.o, da Portaria GM n. 2.023, 

de 23 de setembro de 2004. 



 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA  
NEGATIVA 

Comunicação semanal realizada pelo 
responsável pelo estabelecimento de saúde à 
autoridade de saúde, informando que na 
semana epidemiológica não foi identificado 
nenhuma doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação 
Compulsória. 



NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA  
IMEDIATA (NCI) 

Notificação compulsória realizada em até 24 
(vinte e quatro) horas, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, 
agravo ou evento de saúde pública, pelo 
meio de comunicação mais rápido disponível. 



 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA  
SEMANAL (NCS): 

Notificação compulsória realizada em até 
7 (sete) dias, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença ou agravo.  



 VIGILÂNCIA SENTINELA 

Modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para 
a vigilância de morbidade, mortalidade ou 
agentes etiológicos de interesse para a 
saúde pública, com participação 
facultativa, segundo norma técnica 
específica estabelecida pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS). 



 

 PORTARIA N. 205, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016  

 

Define a lista nacional de doenças e 
agravos, na forma do anexo, a serem 
monitorados por meio da estratégia de 
vigilância em unidades sentinelas e 
suas diretrizes.  

 OBJETIVO da estratégia de vigilância sentinela é monitorar indicadores 

chaves em unidades de saúde selecionadas, "unidades sentinelas", que 

sirvam como alerta precoce para o sistema de vigilância  











Modelo de vigilância realizada a partir de 

estabelecimento de saúde estratégico para a 

vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 

etiológicos de interesse para a saúde pública, com 

participação facultativa, segundo norma técnica 

específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS/MS). 

a) Vigilância Sentinela  

b) Vigilância Sanitária  

c) Vigilância Epidemiológica  

d) Vigilância Ambiental  

e) Vigilância Compulsória  



Modelo de vigilância realizada a partir de 

estabelecimento de saúde estratégico para a 

vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 

etiológicos de interesse para a saúde pública, com 

participação facultativa, segundo norma técnica 

específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS/MS). 

a) Vigilância Sentinela  

b) Vigilância Sanitária  

c) Vigilância Epidemiológica  

d) Vigilância Ambiental  

e) Vigilância Compulsória  



Considerando que, no Brasil, existem doenças 

notificação compulsória. Julgue os itens que 

seguem  
I. Os dados de morbidade podem ser oriundos de notificação de 

casos e surtos ocorridos em serviços ambulatoriais ou 
hospitalares, de investigações epidemiológicas, da busca ativa de 
casos, de estudos amostrais, de inquéritos, entre outros  

 

II. A listagem das doenças de notificação nacional deve ser 
estabelecida  pelos estados e municípios a fim de compor o SINAN 

 

III. A  Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública é definida apenas para serviços 
públicos, sendo em serviços privados a notificação facultativa   

 

 

 
a) Apenas a alternativa I está correta  

b) Apenas a alternativa II está correta 

c) As alternativas I e II estão corretas  

d) As alternativas I e III estão corretas  

e) As alternativas I , II e III estão corretas 



Considerando que, no Brasil, existem doenças 

notificação compulsória. Julgue os itens que 

seguem  
I. Os dados de morbidade podem ser oriundos de notificação de 

casos e surtos ocorridos em serviços ambulatoriais ou hospitalares 
, de investigações epidemiológicas, da busca ativa de casos, de 
estudos amostrais, de inquéritos, entre outros (CERTA) 

II. A listagem das doenças de notificação nacional deve ser 
estabelecida  pelos estados e municípios a fim de compor o SINAN  
(ERRADA – deverá ser estabelecida pelo MS) 

III. A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública é definida apenas para serviços 
públicos, sendo em serviços privados a notificação facultativa  
(ERRADA inclui todos serviços em território nacional – publico e 
privado) 

 

 

 

a) Apenas a alternativa I está correta  

b) Apenas a alternativa II está correta 

c) As alternativas I e II estão corretas  

d) As alternativas I e III estão corretas  

e) As alternativas I , II e III estão corretas 



 

O sistema de notificação deve estar permanentemente voltado 

para a sensibilização dos profissionais e das comunidades, 

visando melhorar a quantidade e a qualidade dos dados 

coletados, mediante o fortalecimento e a ampliação da rede.  

Assinale a alternativa correta em relação aos aspectos que 

devem ser considerados na notificação.  

 

a. ( ) A simples suspeita da doença ou evento é suficiente para 

emitir a notificação.  

b. ( ) Deve-se sempre aguardar a confirmação do caso para se 

efetuar a notificação.  

c. ( ) A notificação não necessita inicialmente ser sigilosa, 

podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário.  

d. ( ) Não há necessidade de envio dos instrumentos de coleta de 

notificação na ausência de casos , configurando-se o que se 

denomina notificação negativa.  

e. ( ) Deve existir um número mínimo de casos de uma 

determinada doença para que seja emitida uma notificação.  



 

O sistema de notificação deve estar permanentemente voltado 

para a sensibilização dos profissionais e das comunidades, 

visando melhorar a quantidade e a qualidade dos dados 

coletados, mediante o fortalecimento e a ampliação da rede.  

Assinale a alternativa correta em relação aos aspectos que 

devem ser considerados na notificação.  

 

a. ( X ) A simples suspeita da doença ou evento é suficiente para 

emitir a notificação.  

b. ( ) Deve-se sempre aguardar a confirmação do caso para se 

efetuar a notificação.  

c. ( ) A notificação não necessita inicialmente ser sigilosa, 

podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário.  

d. ( ) Não há necessidade de envio dos instrumentos de coleta de 

notificação na ausência de casos , configurando-se o que se 

denomina notificação negativa.  

e. ( ) Deve existir um número mínimo de casos de uma 

determinada doença para que seja emitida uma notificação.  



Com base na Portaria no 204/2016, que define a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional, é correto afirmar que 

 

(A) a comunicação dos agravos de notificação compulsória também deve ser 

realizada pelos responsáveis por estabelecimentos privados educacionais e 

instituições de pesquisa. 

(B) o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito 

prioritariamente pelos médicos. 

(C) a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a 

confirmação diagnóstica do agravo. 

(D) só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte. 

(E) os acidentes de trabalho graves, fatais e em crianças e adolescentes são 

de notificação semanal 



Com base na Portaria no 204/2016, que define a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional, é correto afirmar que 

 

(A) a comunicação dos agravos de notificação compulsória também deve ser 

realizada pelos responsáveis por estabelecimentos privados educacionais e 

instituições de pesquisa. 

(B) o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito 

prioritariamente pelos médicos. 

(C) a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a 

confirmação diagnóstica do agravo. 

(D) só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte. 

(E) os acidentes de trabalho graves, fatais e em crianças e adolescentes são 

de notificação semanal 



A PORTARIA No - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços de saúde públicos e privados em todo o 

território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 

providências. Assinale a alternativa que conste doenças 

definidas por esta Lista como de Notificação 

Compulsória:  

 

a) Dengue, cólera e diabetes mellitus tipo I  

b) Tuberculose, Infarto Agudo do Miocárdio e HIV 

c) Peste, Raiva Humana e Catarata 

d) Leishmaniose Tegumentar Americana, Febre Amarela e 

Gastrite erosiva  

e) Hanseníase, Hantavirose e Leptospirose  

 



A PORTARIA No - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 define 

a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território nacional, nos 

termos do anexo, e dá outras providências. Assinale a 

alternativa que conste doenças definidas por esta Lista 

como de Notificação Compulsória:  

 

a) Dengue, cólera e diabetes mellitus tipo I  

b) Tuberculose, Infarto Agudo do Miocárdio e HIV 

c) Peste, Raiva Humana e Catarata 

d) Leishmaniose Tegumentar Americana, Febre Amarela e 

Gastrite erosiva  

e) Hanseníase, Hantavirose e Leptospirose  

 



Considerando que, no Brasil, existem doenças de notificação 

compulsória. Julgue os itens que seguem 

 

I. A listagem das doenças de notificação nacional deve ser estabelecida 

pelo Ministério da Saúde, mas e facultado a estados e municípios incluir 

outros problemas de saúde importantes em sua região. 

II. A digitação da Ficha de Notificação no Sinan devera ser realizada sempre 

pelo município notificante, independentemente do local de residência do 

paciente. 

III. A falta de alimentação de dados no Sinan não gera suspensão das 

transferências dos recursos financeiros do Piso de Atenção Básica (PAB).  

a) Todas afirmativas estão corretas  

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  

e) Apenas a afirmativa I está correta  



Considerando que, no Brasil, existem doenças de notificação 

compulsória. Julgue os itens que seguem 

 

I. A listagem das doenças de notificação nacional deve ser estabelecida 

pelo Ministério da Saúde, mas e facultado a estados e municípios 

incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. 

II. A digitação da Ficha de Notificação no Sinan devera ser realizada 

sempre pelo município notificante, independentemente do local de 

residência do paciente. 

III. A falta de alimentação de dados no Sinan não gera suspensão das 

transferências dos recursos financeiros do Piso de Atenção Básica 

(PAB).  

 

a) Todas afirmativas estão corretas  

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  

e) Apenas a afirmativa I está correta  



A Investigação epidemiológica, realizada a partir de casos notificados e seus 

contatos, tem por principais objetivos: 

 

1. Identificar o agente etiológico causador da doença. 

2. Observar dados sobre a frequência usual da doença, relacionados a pessoas, lugar 

e tempo, no intuito de confirmar a existência de um surto ou epidemia. 

3. Conhecer o modo de transmissão, incluindo veículos e vetores que possam estar 

envolvidos no processo de transmissão da doença. 

4. Identificar a população susceptível que esteja em maior risco de exposição ao 

agente para proceder às medidas específicas de controle e à estratégia para a sua 

aplicação. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) É correta apenas a afirmativa 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 1,3 e 4.  

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 



A Investigação epidemiológica, realizada a partir de casos notificados e seus 

contatos, tem por principais objetivos: 

 

1. Identificar o agente etiológico causador da doença. 

2. Observar dados sobre a frequência usual da doença, relacionados a pessoas, lugar 

e tempo, no intuito de confirmar a existência de um surto ou epidemia. 

3. Conhecer o modo de transmissão, incluindo veículos e vetores que possam estar 

envolvidos no processo de transmissão da doença. 

4. Identificar a população susceptível que esteja em maior risco de exposição ao 

agente para proceder às medidas específicas de controle e à estratégia para a sua 

aplicação. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) É correta apenas a afirmativa 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 1,3 e 4.  

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 



A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de 

casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou 

confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria n.º 204/2016, 

que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde 

ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle 

pertinentes. Considere os seguintes conceitos:  

 

1 - notificação compulsória imediata: notificação compulsória realizada 

imediatamente a partir do conhecimento da ocorrência de doença, 

agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais 

rápido disponível;  

 

2 - notificação compulsória semanal: notificação compulsória realizada 

em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença 

ou agravo;  



3 - notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada 

por responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 

informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma 

doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 

Notificação Compulsória;  

 

4 - agravo: qualquer dano à integridade física do indivíduo, provocado 

por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por 

substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de 

violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 

autoprovocada.  

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Somente os conceitos 2 e 3 estão corretos.  

B) Somente os conceitos 1, 2 e 3 estão corretos.  

C) Somente os conceitos 2, 3 e 4 estão corretos.  

D) Somente os conceitos 1, 2 e 4 estão corretos.  



3 - notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada 

por responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 

informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma 

doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 

Notificação Compulsória;  

 

4 - agravo: qualquer dano à integridade física do indivíduo, provocado 

por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por 

substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de 

violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 

autoprovocada.  

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Somente os conceitos 2 e 3 estão corretos.  

B) Somente os conceitos 1, 2 e 3 estão corretos.  

C) Somente os conceitos 2, 3 e 4 estão corretos.  

D) Somente os conceitos 1, 2 e 4 estão corretos.  



Decisão 

Conhecimento 

Informação 

Dados 

produto da análise dos dados  

elemento quantitativo desvinculado de referencial explicativo 

compreensão de fatos e situações 

Sistemas de Informação  



• A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Sistema de 
Informação em Saúde (SIS): 
 

“ ….. é um conjunto de componentes que atuam de forma 

integrada por meio de mecanismos de coleta, processamento, 

análise e transmissão da informação necessária e oportuna para 

implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. Seu 

propósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em 

informações para aqueles que planejam, financiam, e avaliam os 

serviços de saúde” (OMS, 1981:42). 

Sistemas de Informação 
em Saúde 



Tipos de dados 

• Dados primários (ou de fonte primária): são os dados que são 

levantados diretamente na população pesquisada.   

Ex.: um pesquisador vai coletar sangue na população para verificar a 

prevalência de anemia ferropriva. 

 

• Dados secundários (ou de fonte secundária): quando os dados já 

são existentes (arquivados, registrados, processados ou publicados).  

Ex.: ao estudar a incidência do sarampo com base nos casos 

registrados pelo serviço de saúde de um município. 



Levantamento de dados 

Fonte:(BERQUÓ et al., 1981 

• Contínuos: quando os dados vão sendo registrados à medida em 
que ocorrem. Exemplos: óbitos, nascimentos, doenças de notificação 
obrigatória. 
 
 
• Periódicos: são aqueles que acontecem periodicamente. Exemplo: 
recenseamento da população pelo IBGE, que é realizado, em geral, a 
cada 10 anos. 
 
 
• Ocasionais: são realizados sem a preocupação de continuidade ou 
periodicidade certa. Exemplos: pesquisas que geram dissertações de 
mestrado, inquéritos domiciliares, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD). 



 

Sistema de informação  

 

É o processo de produção de 

informação e sua comunicação a 

atores, possibilitando sua análise 

com vistas à geração de 

conhecimentos.  

 

Banco de dados 

 

É um dos principais 

componentes do sistema, 

sendo um agrupamento 

organizado de dados que 

pode ser utilizado por vários 

sistemas. 



Principais Sistemas de informação da saúde 
 

• SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

• SIM: Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

• SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 

• SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional  

• SIAB/eSUS: Sistema de Informação da Atenção Básica. 

• SIA-SUS: Sistema de Informação Ambulatorial (SISCAN, 

SISPRENANTAL, RAAS) 

• SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 

• SIS-PNI: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização  

 



Sistema de Informação sobre 

Mortalidade - SIM 

 
Criado pelo em 1975 para a obtenção regular de 

dados sobre mortalidade no país. O SIM 

proporciona a produção de estatisticas de 

mortalidade e a construção  dos principais 

indicadores de saúde.  

O instrumento padronizado é a Declaração de 

Obito (DO) 



Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos - SINASC 

 
Criado pelo em 1992. Relevante informação que 

possibilita a constituição de indicadores voltados 

para a avaliação de risco a saúde do segmento 

materno infantil.   

O instrumento padronizado é a Declaração de 

Nascido Vivo (DN) 



http://datasus.saude.gov.br/datasus/estrutura 

SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica 

Cadastros de famílias; 

Condições de moradia e saneamento; 

Situação de saúde; 



documento que possibilita vincular os procedimentos, 

ações e serviços de saúde executados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) ao cidadão, ao 

profissional de saúde que os realizou e também à 

unidade de saúde onde foram realizados. 

Regulamentado pela Portaria do Ministério da Saúde 

940/2011, 



O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um programa que faz parte da 

Política do e-Saúde do Ministério da Saúde. Um dos princípios do CNS 

diz que: 

 

(A) o cartão contém informações sobre as instituições prestadoras de 

serviços de saúde, contudo não se caracteriza como um instrumento de 

gestão. 

(B) o cidadão deverá ter negado seu acesso aos serviços de saúde, caso 

não esteja de posse do seu cartão. 

(C) o cartão é válido em todo o território nacional e em países que 

compõem a Aliança Internacional do MERCOSUL decorrente da integração 

dos sistemas de informação. 

(D) a emissão de um novo cartão com nova numeração, após a realização 

do recadastramento, se faz necessária nos casos de mudança de município 

pelo usuário. 

(E) qualquer informação identificadora ou diretamente relacionada com os 

usuários, decorrente da utilização do cartão, tem caráter confidencial. 



O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um programa que faz parte da 

Política do e-Saúde do Ministério da Saúde. Um dos princípios do CNS 

diz que: 

 

(A) o cartão contém informações sobre as instituições prestadoras de 

serviços de saúde, contudo não se caracteriza como um instrumento de 

gestão. 

(B) o cidadão deverá ter negado seu acesso aos serviços de saúde, caso 

não esteja de posse do seu cartão. 

(C) o cartão é válido em todo o território nacional e em países que 

compõem a Aliança Internacional do MERCOSUL decorrente da integração 

dos sistemas de informação. 

(D) a emissão de um novo cartão com nova numeração, após a realização 

do recadastramento, se faz necessária nos casos de mudança de município 

pelo usuário. 

(E) qualquer informação identificadora ou diretamente relacionada com os 

usuários, decorrente da utilização do cartão, tem caráter confidencial. 



Novo Cartão Nacional de Saúde  
 

Integrando os Estabelecimentos de Saúde (TEIAS)  
 









http://189.28.128.178/sage/  

http://189.28.128.178/sage/




Fluxos de Recursos x Informações 

Bloco - Atenção Básica 

Informações:  SIAB; PMAQ;  PROVAB 

 

Bloco - Média e Alta 

Complexidade 

Informações:  SIM; SIH; SIA; SINASC 

 

 

 Bloco - Vigilância em Saúde 

Informações:  SINAN; INFLUENZA; 

SISAGUA; SISSOLO; SIES 

 

 

 

Bloco - Assistência 

Farmacêutica 

Informações:  HORUS; Farmácia 

Popular 

 

 

 
Bloco - Gestão 

Informações: SARGSUS; IDSUS (Portal; Mapa); 

 CNS; SISREG 
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Unidade Básicas de 

Saúde 

Hospitais e Unidades 

Especializadas 

VISAS 

Secretarias 

Medicamentos e 

Insumos Estratégicos 

http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=04A03&item=3
http://dab.saude.gov.br/sistemas/Pmaq/
http://10.1.1.59/dab/producao/sistemas/provab/index.php
http://www.saude.gov.br/sim
http://200.214.130.44/sinasc/
http://www.saude.gov.br/sinan
http://www.saude.gov.br/influenza/
http://www.saude.gov.br/sisagua
http://www.saude.gov.br/sissolo
http://www.saude.gov.br/sies
http://www.saude.gov.br/scaweb/
http://gestaofarmaciapopular.saude.gov/
http://gestaofarmaciapopular.saude.gov/
http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/login!carregarPagina.action
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1080
http://saladeinformacao.saude.gov.br/cartogramas/sage/abremapa.php?id=1
http://189.28.128.106/


 Cada SIS atende ao propósito criado;   

 O SIS não são compatíveis entre si - integração 

 Qualidade dos dados – grande n° de pessoas 

envolvidas com treinamentos distintos; 

 Grande n° de variáveis em branco ou mal 

preenchidas; 

 

Limitações do Uso das 
Informações: 



OUTROS   CONCEITOS  



ENDEMIA 

Quando a ocorrência de determinada doença 

apresenta variações na sua incidência de 

caráter regular, constante, sistemático. 

 

Ocorrência de uma determinada doença que, 

durante um longo período de tempo, acomete, 

sistematicamente, populações em espaços 

delimitados e caracterizados, mantendo incidência 

constante ou permitindo variações cíclicas ou 

sazonais ou atípicas. 

 



EPIDEMIA 

As epidemias caracterizam-se pelo aumento do 

número de 

casos acima do que se espera, comparado à 

incidência de 

períodos anteriores. 

 

Exemplo: o aparecimento de dois casos de 

sarampo em uma região que, há muitos anos, não 

apresentava um único caso. 

 



SURTO 

Ocorrência de dois ou mais casos de uma 

determinada doença em locais 

circunscritos, como instituições, escolas, 

domicílios, edifícios, cozinhas coletivas, 

bairros ou comunidades, aliados à hipótese de 

que tiveram, como relação entre eles, a 

mesma fonte de infecção ou de contaminação 

ou o mesmo fator de risco, o mesmo quadro 

clínico e ocorrência simultânea. 

 

Epidemia restrita. 



PANDEMIA 

Dá-se o nome de pandemia à 

ocorrência epidêmica caracterizada 

por uma larga distribuição espacial 

que atinge várias nações. 



ENDEMIA 

SURTO 

EPIDÊMICO 

EPIDEMIA se caracteriza quando um 

surto acontece em diversas regiões 

CASOS 

ESPORÁDICOS 
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Como saber se 

uma doença é 

endêmica ou 

epidêmica? 



DIAGRAMA DE CONTROLE 

Consiste na representação gráfica 
da distribuição da média mensal e 
desvio-padrão dos valores da 
freqüência (incidência ou casos) 
observada, em um período de 
tempo (habitualmente 10 anos). 



COMO FAZER???? 

DETERMINAR O NÍVEL ENDÊMICO 

Conhecer a freqüência habitual 

Avaliar os valores 

observados ultrapassam os 

do limite máximo da 

variação esperada 

Calcular a média aritmética e os desvios-padrão  



Diagrama de controle: passo a passo 

 
Levantamento de dados da série histórica 

/tabulação dos dados do período de 10 anos. 

 

 

 

 

 Excel 

Tabela 1: casos de dengue, Município X, 2003  a 

1014 



Cálculo das incidências  

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Incidência de dengue, Município X, 2003  a 

1014 



Verificação se a distribuição de casos 

(número absoluto ou incidência) apresenta 

grandes variações para exclusão dos anos 

considerados epidêmicos; 

 

 

 

 

 

Anos com maior variação 



 

 

Cálculo do nível endêmico  

a. Cálculo da média móvel da incidência (limite 

inferior) 

 

b. Cálculo do desvio  padrão da média móvel 

considerando a distribuição normal (excel) 

 

 

c. Cálculo do limite superior (média móvel 

+1,96desvio padrão) 

 

 

 



Média móvel 

 Somatório de um conjunto de valores 

numéricos dividido pela quantidade de 

elementos somados 

 

 Por que usar?  

 Suaviza as oscilações dos dados / retira 

os ruídos e evita a flutuação aleatória de 

valores. 

 



 Planilha com os cálculo da média móvel (MM) da incidência (limite 

inferior), desvio padrão e limite superior 

Incidência de dengue, média móvel, limite superior, Município X, por SE de 2003 a 1014. 

Limite superior: Média móvel + (desvio 

padrão*1,96) 

Média móvel = (I1 + I 2 

+...In)/n) 

 



*1,96 +Média 

*1,96 -Média 





Refeição relacionada com surto ou refeição 

suspeita  
Informações sobre as últimas refeições em 

comum entre os comensais, antes da data dos 

primeiros sintomas do primeiro caso. Para cada 

refeição oferecida identificam-se os que a 

consumiram (expostos) e os que não a 

consumiram (não expostos) e em seguida deve-

se calcular: 





Interpretação do resultado do risco relativo: 

 

• RR = 1 Þ ausência de associação 

 

• RR < 1 Þ sugere que o fator estudado não é 

um fator de risco, pode ser um fator protetor 

 

• RR > 1Þ sugere que há associação. O fator 

estudado é um fator de risco para ocorrência 

do efeito 



A refeição que apresentou a maior taxa de 

ataque entre os expostos e a menor entre os 

não expostos, resultando a maior diferença 

positiva entre as taxas foi o almoço de sexta-

feira. 

Além disso, apresentou também o maior 

risco relativo, sendo provavelmente a 

refeição associada ao surto. 



O alimento que apresentou a maior taxa de ataque 

entre os expostos e a menor entre os não expostos, 

resultando a maior diferença positiva entre as taxas 

foi a carne de porco.  Neste caso o risco relativo é 

igual a infinito pelo fato do denominador ser igual a 

zero. 



A ocorrência de doenças que acometem 

populações em determinados espaços ou 

comunidades , no decorrer de um longo período 

(temporalmente ilimitado), e que mantém uma 

incidência relativamente constante, ainda que 

com variações cíclicas ou sazonais, caracteriza 

um(a):  

 

a) Exposição. 

b) Epidemia.  

c) Endemia.  

d) Pandemia. 

e) Caso isolado 



A ocorrência de doenças que acometem 

populações em determinados espaços ou 

comunidades , no decorrer de um longo 

período (temporalmente ilimitado), e que 

mantém uma incidência relativamente 

constante, ainda que com variações cíclicas 

ou sazonais, caracteriza um(a):  

 

a) Exposição. 

b) Epidemia.  

c) Endemia.  

d) Pandemia. 

e) Caso isolado 



Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I . Diagrama de controle é um dos métodos utilizados 

para a verificação de ocorrência de uma endemia 

II .  O objetivo de identificar uma epidemia é a 

oportunidade de implementar medidas de controle 

adotadas oportunamente visando interromper a 

transmissão e prevenir a ocorrência de casos novos 

III .  Fatores que influenciam descartar casos de 

epidemia: identificar mudanças na nomenclatura da 

doença, alteração no conhecimento da doença que 

resulte no aumento da sensibilidade diagnóstica ou 

melhoria do sistema de notificação; 

IV .  Surto é a ocorrência epidêmica caracterizada por 

uma larga distribuição espacial que atinge várias nações. 



Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I . Diagrama de controle é um dos métodos utilizados 

para a verificação de ocorrência de uma endemia 

II .  O objetivo de identificar uma epidemia é a 

oportunidade de implementar medidas de controle 

adotadas oportunamente visando interromper a 

transmissão e prevenir a ocorrência de casos novos 

III .  Fatores que influenciam descartar casos de 

epidemia: identificar mudanças na nomenclatura da 

doença, alteração no conhecimento da doença que 

resulte no aumento da sensibilidade diagnóstica ou 

melhoria do sistema de notificação; 

IV .  Surto é a ocorrência epidêmica caracterizada por 

uma larga distribuição espacial que atinge várias nações. 



. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas  

e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  



Analise as seguintes afirmativas: 

  

I.  Ocorrência coletiva de uma doença que, no 

decorrer de um largo período histórico, acomete 

sistematicamente grupos humanos distribuídos em 

espaços delimitados e caracterizados e mantém a sua 

incidência constante. 

II. Ocorrência de uma determinada doença em grande 

número de pessoas ao mesmo tempo, em várias 

populações de diferentes regiões.  

  

Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas 

acima. 

a) I. epidemia; II. endemia. 

b) I. endemia; II. pandemia. 

c) I. pandemia; II. endemia. 

d) I. pandemia; II. epidemia. 

e) I. endemia; II. epidemia. 



Analise as seguintes afirmativas: 

  

I.  Ocorrência coletiva de uma doença que, no 

decorrer de um largo período histórico, acomete 

sistematicamente grupos humanos distribuídos em 

espaços delimitados e caracterizados e mantém a sua 

incidência constante. 

II. Ocorrência de uma determinada doença em grande 

número de pessoas ao mesmo tempo, em várias 

populações de diferentes regiões.  

  

Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas 

acima. 

a) I. epidemia; II. endemia. 

b) I. endemia; II. pandemia. 

c) I. pandemia; II. endemia. 

d) I. pandemia; II. epidemia. 

e) I. endemia; II. epidemia. 



Um surto, numa determinada localidade e período, 

se caracteriza quando se observa 

 

a) um aumento acima do esperado de casos de 

uma doença  

b) um aumento da densidade de vetores de 

determinada doença  

c) um aumento na letalidade de uma dada doença  

d) a diminuição da cobertura vacinal de menores 

de um ano 

e) a ocorrência de casos de doenças de 

notificação compulsória 



Um surto, numa determinada localidade e período, 

se caracteriza quando se observa 

 

a) um aumento acima do esperado de casos de uma 

doença  

b) um aumento da densidade de vetores de 

determinada doença  

c) um aumento na letalidade de uma dada doença  

d) a diminuição da cobertura vacinal de menores de 

um ano 

e) a ocorrência de casos de doenças de notificação 

compulsória 



O Serviço de Epidemiologia do Centro 

Municipal de Saúde de Serra foi solicitado 

para investigar a ocorrência de uma doença 

infecto-contagiosa (sarampo) que vinha há 

cerca de cinco semanas atingindo várias 

crianças de uma mesma escola, localizada 

em uma comunidade de baixa renda. Isso 

caracteriza: 

(A) epidemia; 

(B) endemia; 

(C) pandemia; 

(D) foco endêmico; 

(E) surto epidêmico. 

  



O Serviço de Epidemiologia do Centro 

Municipal de Saúde de Serra foi solicitado 

para investigar a ocorrência de uma doença 

infecto-contagiosa (sarampo) que vinha há 

cerca de cinco semanas atingindo várias 

crianças de uma mesma escola, localizada 

em uma comunidade de baixa renda. Isso 

caracteriza: 

(A) epidemia; 

(B) endemia; 

(C) pandemia; 

(D) foco endêmico; 

(E) surto epidêmico. 
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a) Endemia é a  ocorrência de determinada doença, que 

no decorrer de um largo período histórico, acomete 

sistematicamente grupos humanos distribuídos em 

espaços delimitados e caracterizados, mantendo a sua 

incidência constante, permitindo as flutuações de 

valores, tais como as variações sazonais.  

b) O Diagrama de Controle é utilizado para saber se 

uma doença é endêmica ou epidêmica 

c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma 

doença ou agravo, em um determinado lugar e período 

de tempo, caracterizando de forma clara, um excesso 

em relação à frequência esperada 

d) Todas alternativas estão erradas 

 

...  

Assinale a alternativa incorreta:  
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a) Endemia é a  ocorrência de determinada doença, que 

no decorrer de um largo período histórico, acomete 

sistematicamente grupos humanos distribuídos em 

espaços delimitados e caracterizados, mantendo a sua 

incidência constante, permitindo as flutuações de 

valores, tais como as variações sazonais.  

b) O Diagrama de Controle é utilizado para saber se uma 

doença é endêmica ou epidêmica 

c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma 

doença ou agravo, em um determinado lugar e período 

de tempo, caracterizando de forma clara, um excesso em 

relação à frequência esperada 

d) Todas alternativas estão erradas 

 

...  

Assinale a alternativa incorreta:  


