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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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Memorando-Circular nº 1/2017/CIEP-DSA/DSA-SDA/SDA/MAPA

Brasília, 01 de fevereiro de 2017.

Ao(À) Sr(a).:
CGPZ
CGSA
SFA (todas)
  

Assunto: Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e SIVCONT- Novembro 2016.

  

 

1. Como parte do esforço da Coordenação de Informação e Epidemiologia - CIEP de
estabelecer a retroalimentação dos dados captados pelo Sistema Nacional de Informações
Zoossanitárias - SIZ, encaminhamos anexo o Relatório de Análise dos Informes Epidemiológicos
Mensais e SIVCONT referente ao mês de novembro de 2016.

2. O presente documento é resultado da análise dos dados dos Informes
Epidemiológicos Mensais do mês de novembro (FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, AIE, Mormo,
Raiva), disponíveis na CIEP em 04/01/2017, além dos registros realizados no SIVCONT, nas semanas
epidemiológicas 46, 47, 48 e 49 de novembro de 2016.

3. O obje vo é disponibilizar, de forma con nua e oportuna, a par r de análises
descri vas e espaciais não complexas, um retorno aos pontos focais do SIZ e responsáveis pela
coordenação e gerenciamento dos programas de vigilância em saúde animal sobre a cobertura de
informações, perfil mensal das ocorrências sanitárias registradas e respectivas falhas de informação.

4. Esperamos que esse relatório fomente discussões técnicas entre os gestores de
programas de vigilância em saúde animal, em nível nacional e estadual, com par cipação dos pontos
focais em epidemiologia, tanto na SFA como no SVE, visando a implantação, avaliação e melhorias
con nuas do processo de captação e aprimoramento da qualidade dos dados zoossanitários, para
subsidiar o monitoramento, avaliação e revisão de estratégias dos programas de vigilância em saúde
animal, de acordo com a situação apresentada.

5. Esse relatório é de uso interno do SVO, para avaliação e gestão dos responsáveis
pelo SIZ e programas de vigilância, e como os dados são parciais e sujeitos a alterações, não devem
ser disponibilizados para terceiros nem u lizados para apresentação de informações de caracterização
de ocorrências de doenças no país, antes de sua consolidação e validação final, que será realizada
semestralmente pela CIEP. 

6. Solicitamos que as SFA's providenciem para que esses relatórios sejam
encaminhados aos responsáveis pelo Sistema de Informação Zoossanitária  e Epidemiologia (pontos
focais) e pelos programas de vigilância em saúde animal nas SFA's e nos Serviços Veterinários
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Documentos
Relacionados:

I - Relatório Análise Informes Epidemiológicos mensais nov 2016 (SEI nº 1770224).
 

Estaduais, para conhecimento e providências.

7. Alguns itens do Relatório ainda estão sob revisão e serão aprimorados na versão de
2017.  Sugestões ou crí cas podem ser encaminhadas à CIEP pelo e-mail
informes.dep@agricultura.gov.br.

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCIA LETICIA PARREIRAS MOURAO,
Coordenador(a), em 01/02/2017, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1770141 e o código CRC 65B49F69.

Referência: Proces s o nº 21000.004780/2017-93 SEI nº 1770141

mailto:informes.dep@agricultura.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Análise dos informes epidemiológicos mensais 
NOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRO    DE 2016DE 2016DE 2016DE 2016    

 

Introdução 

O Sistema Nacional de Informação Zoossanitária - SIZ é a base das informações epidemiológicas e ocorrências de 

doenças no país. Os Informes Epidemiológicos Mensais e Semestrais, em planilhas Excel, estão entre os 

principais elementos de registro do SIZ e devem ser enviados ao Departamento de Saúde Animal (DSA) 

mensalmente e semestralmente, conforme fluxos estabelecidos no Manual do SIZ. 

Os dados registrados pelos Serviços Veterinários Estaduais (SVEs) e Superintendências Federais da Agricultura 

(SFAs) nos Informes Epidemiológicos Mensais e Semestrais são utilizados para compor os informes 

zoossanitários que o Brasil apresenta semestralmente à Organização Mundial de Saúde Animal - OIE. As 

informações ficam disponíveis para consultas na página eletrônica da OIE1. Além disso, os dados também são 

utilizados para análises de risco, caracterização do perfil sanitário e para certificação de exportações.  

Dados ausentes ou inconsistentes nos Informes impedem a correta caracterização da distribuição e frequência 

de doenças, prejudicam a avaliação da situação sanitária e a proposição de medidas de vigilância, prevenção e 

controle.  

O cumprimento dos prazos estabelecidos é imprescindível para a adequada checagem da consistência dos dados, 

permitindo corrigir tempestivamente eventuais erros. Além disso, a atualização mensal dos dados dos focos das 

doenças de maior impacto é fundamental para atender demandas de parceiros comerciais e autoridades de 

saúde animal e de saúde pública. 

Os pontos focais em epidemiologia, responsáveis pela captação e conferência dos dados no SVE e SFA devem 

seguir as orientações de fluxo, o instrutivo de preenchimento e o checklist para conferência, disponíveis na 

comunidade SIZ da CATIR2. Os Informes Epidemiológicos Mensais devem ser enviados à Coordenação de 

Informação e Epidemiologia – CIEP, mensalmente, até o último dia do mês subsequente, após conferência e 

validação pelos pontos focais. Além do envio dos Informes, é esperado que o ponto focal em epidemiologia dê 

especial atenção ao cumprimento dos prazos, à adequação dos modelos vigentes e à consistência dos dados de 

cada Informe.   

Os dados são recebidos e analisados pela equipe da CIEP, que, após avaliar os itens do checklist, quando 

necessário, solicita via e-mail as devidas correções e o reenvio do arquivo completo com os dados retificados.  

Lembramos que os Informes em atraso devem ser enviados antes ou juntamente com o próximo informe, pois a 

conferência depende da verificação dos meses anteriores, especialmente o número de focos antigos, que não 

pode ser maior que o total informado no mês anterior. 

                                                           
1 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome   
2 http://catir.agricultura.gov.br/  
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O presente relatório é resultado da análise dos dados dos Informes Epidemiológicos Mensais referentes ao mês 

de novembro (Ficha Epidemiológica Mensal - FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, Anemia Infecciosa Equina - AIE, 

Mormo, Raiva), disponíveis na CIEP em 04/01/2017, além dos registros realizados no SivCont, nas semanas 

epidemiológicas de novembro de 2016. Este documento visa promover um retorno aos integrantes do Sistema de 

Informação Zoossanitária, de forma contínua e oportuna, a partir de análises descritivas e espaciais não 

complexas, sobre a cobertura de informações, situação das ocorrências sanitárias registradas por estado/mês e 

crítica das falhas de informação, permitindo assim uma avaliação voltada para o aprimoramento da qualidade do 

Sistema Nacional de Informação Zoossanitária e da vigilância em saúde animal. 

 

Avaliação da regularidade de envio dos Informes Epidemiológicos de novembro de 2016 

A situação do envio dos Informes Epidemiológicos, referentes a novembro de 2016, cujo prazo se encerrou em 

30 de novembro, pode ser visualizada na Figura 1. 

- Enviados no prazo: AL, AP, BA, DF, MS, RJ, RN e SC (SP e RR – versão desatualizada);   

- Enviados com atraso: AM, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI e SE;  

- Não enviados até 04/01/2017: AC, PB PR, RO, RS e TO (PB não enviou nenhum informe no segundo semestre 

de 2016).  

 

Figura 1 -  Situação do envio e validação dos Informes Epidemiológicos Mensais, por estado (novembro/2016). 
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Nos Informes enviados com dados, por AL, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RR, SC e SP foram encontradas 

inconsistências (como a falta de número de expostos em algum foco e/ou número de casos maior do que de 

animais existentes, focos antigos não registrados, entre outros), para as quais foram solicitadas correções por e-

mail, individualmente, a cada ponto focal em epidemiologia do respectivo Estado, mas que ainda não haviam sido 

corrigidas até a data da elaboração deste relatório, portanto aguardamos as correções necessárias, para a 

validação dos Informes. 

Para aqueles que não utilizaram a última versão das planilhas (Estados de SP e RR), os responsáveis devem 

reenviar os informes no modelo atualizado, disponível na CATIR, pois qualquer alteração na formatação e 

modelo impede a consolidação dos dados. O informe encaminhado no arquivo com versão antiga NÃO SERÁ 

MAIS VALIDADO pela CIEP, a partir do próximo informe (dezembro de 2016). 

A falta dos dados dos estados que não enviaram os Informes (AC, PB, PR, RO, RS e TO) prejudicou as análises e 

comparações. Ressaltamos nossa preocupação com a ausência dos Informes Epidemiológicos Mensais do Estado 

da Paraíba, que não encaminhou nenhum informe do segundo semestre de 2016 (julho a novembro). É 

necessária a comunicação do fato, aos gestores para providências de correção dessa deficiência e esforço dos 

pontos focais (SVE e SFA) para captação, compilação, verificação e envio urgente desses informes atrasados.  

A seguir apresentamos uma avaliação mais detalhada, de cada informe. 

 

1. Ficha Epidemiológica Mensal 

 

A Ficha Epidemiológica Mensal (FEPI) deve ser utilizada para o registro da ocorrência de várias doenças animais 

pertencentes às categorias 2, 3 e 4 da Lista de doenças de notificação obrigatória - Instrução Normativa MAPA nº 

50/20133, e que são informadas à OIE semestralmente. 

As doenças são registradas de três formas na FEPI: 

1. PARTE 1 - Dados quantitativos de doenças da Lista 4; 

2. PARTE 2 - Dados quantitativos de doenças da Lista 2, que são de notificação imediata e requerem envio 

imediato do FORM IN ao e-mail notifica.dsa@agricultura.gov.br.   

3. PARTE 3 - Dados qualitativos, por meio de registro de ausência ou de presença de casos confirmados de 

doenças da Lista 4. 

Verifica-se na Figura 2 que apenas onze estados (SC, SP, MS, RJ, ES, MG, DF, PE, PA, RR e AM) registraram na 

PARTE 1 da FEPI pelo menos um novo foco de doenças animais. OBS: que ficou diferente do padrão do usado no  

                                                           
3 Disponível em http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Manual%20SIZ/IN_50_24_set_13_Lista_doencas_notifica%C3%A7%C3%A3o.pdf 
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Figura 2. Registro de novos focos na FEPI, por UF, em novembro/2016. 

 

1.1. Doenças presentes na PARTE 1 da FEPI 

Dentre as 35 doenças para registro na Parte 1 da FEPI, apenas 9 (26%) delas tiveram pelo menos um novo foco 

registrado no país, em novembro de 2016, conforme pode ser visualizado na Tabela 1. Ressalta-se que essas 

doenças não necessitam de investigação obrigatória pelo SVO, sendo os dados de focos e casos confirmados 

captados em laboratórios de diagnóstico animal, com médicos veterinários privados (autônomos, credenciados, 

habilitados) e universidades. Para o efetivo uso dessas fontes de informação faz-se necessária a definição de 

procedimentos, documentos (FORM NOTIFICA), periodicidade e o fluxo de comunicação. Isso pode e deve ser 

feito pelo ponto focal no SVE e SFA, como já orientado. 

As doenças de suínos, como observado nos meses anteriores, foram aquelas com maior número de novos focos 

registrados (Circovirose, Influenza dos Suínos e Pneumonia Enzoótica), com destaque para a maior proporção de 

registros dessas doenças em Santa Catarina, estado com grande população e concentração de suínos, onde a 

assistência veterinária, presença de responsáveis técnicos nas granjas, participação desses na rede de informação 

zoossanitária e o contato com o SVO são bem estabelecidos.   
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Tabela 1 – Novos focos e casos confirmados de doenças registrados na Parte 1 da FEPI, novembro/16. 

Doenças 
Número de 

Novos Focos 
Número de 

Casos 

Foot-rot /podridão dos cascos (Fusobacterium necrophorum) 1 4 

Botulismo (Clostridium botulinun) 2 10 

Filariose 3 4 

Actinomicose 3 3 

Ectima contagioso 3 3 

Piroplasmose/nutaliose/babesiose equina 34 64 

Influenza dos suínos 48 2.813 

Circovirose 79 1.192 

Pneumonia Enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae) 168 9.032 

Continua sendo verificado, assim como nos meses anteriores, grande número de novos focos de Piroplasmose no 

Estado de São Paulo. Sugerimos que o estado verifique na origem dos registros, se estão fundamentados por 

diagnóstico laboratorial, tendo em vista que a Piroplasmose tem sinais clínicos inespecíficos como anemia, febre e 

icterícia e pode ser confundida clinicamente com outras doenças hemolíticas, além de surra e AIE.  Destaca-se 

que a confirmação de casos dessa doença deve ser baseada na confirmação laboratorial obrigatória em pelo 

menos um caso/foco, podendo confirmar focos por diagnóstico clínico-epidemiológico apenas quando houver 

vínculo epidemiológico estabelecido com focos que tiveram confirmação laboratorial anterior.  Além disso, só 

devem ser registrados casos/focos referentes a animais de origem no próprio estado. 

A ocorrência de outras doenças sabidamente presentes no país, que são de notificação obrigatória e fazem parte 

da lista de doenças4 da Organização Mundial de Saúde Animal e, portanto, devem ser reportadas pelo Brasil, não 

está sendo registrada na FEPI com regularidade, entre elas a Epididimite Ovina, Acariose das Abelhas, Artrite 

Encefalite Caprina, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina e Varrose. Essas doenças devem ser foco de atenção dos 

serviços veterinários, a fim de se buscar uma ampliação das fontes de captação, para melhorar a notificação e 

detecção e obter dados mais consistentes da distribuição dessas doenças ainda negligenciadas na vigilância. 

Destacamos nesse mês o registro de um caso de “footrot” no Estado de Roraima.  A Pododermatite Contagiosa 

também conhecida por Manqueira, Podridão dos Cascos, Pododermatite Necrótica ou “footrot”, é a principal 

doença que afeta os cascos dos ovinos. A doença é causada pela associação do Dichelobacter nodosus (agente 

etiológico) e de um outro agente predisponente, o Fusobacterium necrophorum, que faz parte da flora intestinal 

dos ovinos. Essa enfermidade resulta em grandes perdas econômicas em razão da queda na produção de lã, carne 

e leite além dos custos com o tratamento e descarte dos animais acometidos. Há diversos relatos da ocorrência 

dessa enfermidade no Brasil, sendo considerada uma doença de maior ocorrência, em regiões ou épocas com 

chuva frequentes e pastagens lamacentas. Infelizmente, o registro dessa enfermidade nos Estados ainda é pouco 

frequente. 

                                                           
4 http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2016/  
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1.2. Doenças presentes na PARTE 2 da FEPI 

Refere-se a doenças de notificação imediata obrigatória ao SVO, sendo todas já detectadas no país, algumas de 

ocorrência esporádica, com longos períodos sem notificação, com dificuldades de detecção e registro ao SVO, e, 

portanto, subnotificadas. É necessária a comunicação imediata ao notifica.dsa@agricultura.gov.br da 

suspeita/confirmação dessas doenças, e a consolidação mensal de focos/casos por mês (Tabela 2).  

No mês de novembro não houve nenhum registro de casos confirmados de doenças na FEPI - PARTE 2.  

Os dados registrados na PARTE 2 da FEPI são comparados com as notificações enviadas ao 

notifica.dsa@agricultura.gov.br (FORM IN’s, FORM COM’s, laudos etc.) e, para doenças-alvo da vigilância 

sindrômica, com as ocorrências registradas no SivCont. Espera-se verificar uma concordância nesses dados, 

conforme apresentado na Tabela 2.  

Alertamos, novamente, para a contínua falta de registros dessas doenças por vários meses, indicando que 

podem estar sendo subnotificadas, pois temos conhecimento de sua ocorrência no país, sendo necessário 

aumentar a captação e detecção de casos, a partir da conscientização de produtores e levantamentos junto a 

universidades e pesquisadores que trabalham com essas doenças. Para facilitar a comunicação com especialistas 

deve ser divulgada a lista de doenças, com orientação quanto ao procedimento de notificação e disponibilização 

do FORM NOTIFICA. 

Tabela 2 – Formas de registro das doenças da FEPI, PARTE 2, e ocorrências /casuística em novembro de 2016. 

 FEPI NOTIFICA SIVCONT 

Agalaxia Contagiosa (Mycoplasma agalactiae) SIM SIM  

Brucelose Suína (Brucella suis) SIM SIM  

Carbúnculo Hemático/ Bacteriano/Antraz (Bacillus antracis)  SIM SIM  

Cria Pútrida Americana /Loque Americana  SIM SIM  

Cria Pútrida Européia/ Loque Européia  SIM SIM  

Doença de Aujeszky  SIM SIM  

Encefalomielite Equina do Leste   SIM SIM SIM 

Encefalomielite Equina do Oeste  SIM SIM SIM 

Estomatite Vesicular SIM SIM SIM 

Febre Q SIM SIM  

Língua Azul    SIM SIM  

Mixomatose  SIM SIM  

Paratuberculose (Mycobacterium Avium subsp.Paratuberculosis)  SIM SIM  

Scrapie SIM SIM SIM 

Surra (Trypanosoma evansi)  SIM SIM  

Teileriose SIM SIM  
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Alertamos para a falta de continuidade no acompanhamento de algumas ocorrências, como os focos de Aujeszky 

no estado de São Paulo. A FEPI de junho de 2016 trouxe a última atualização sobre as ocorrências, momento em 

que ainda existiam dois focos ativos da doença. Desde então não houve nova informação proveniente do estado, 

seja por meio da FEPI ou FORM COM.  Essas falhas já haviam sido apontadas nos relatórios de análise dos meses 

de julho e agosto e ainda não foram esclarecidas ou corrigidas. Ocorrências desse tipo, que preconizam medidas 

específicas para erradicação dos focos, devem ser mantidas ativas na FEPI, lançadas como focos antigos, mesmo 

que não existam novos casos no período considerado, até o encerramento dos focos. O encerramento deve ser 

registrado em FORM COM, que deverá ser enviado à CIEP no email notifica.dsa@agricultura.gov.br. 

 

1.3. Doenças presentes na PARTE 3 da FEPI 

Nessa parte devem ser registradas as informações qualitativas sobre a presença ou a ausência de determinadas 

doenças, no respectivo mês. Todas as doenças listadas são consideradas endêmicas no país, portanto, é esperada 

sua ocorrência frequentemente em todos os estados. Essas informações podem ser oriundas do conhecimento 

(técnico, científico ou prático) de produtores, veterinários, laboratórios de diagnóstico animal, dentre outros 

integrantes do SIZ no nível estadual. Destaca-se que não é necessário que o caso tenha sido investigado pelo SVO, 

mas que tenha havido a busca pela informação, nas fontes citadas, e os registros consolidados pelo SVO.  

Destacamos entre elas, a Anaplasmose Bovina, Babesiose Bovina, Diarréia Viral Bovina e Tricomonose, que 

requerem notificação mensal de casos confirmados conforme a IN MAPA nº50/2013, e pertencem à Lista de 

Doenças da OIE. É importante que a situação zoossanitária (presença ou ausência) dessas doenças seja informada 

mensalmente, para permitir a atualização do seu status junto à OIE, informando se a doença está presente no 

Brasil todo ou restrita a algumas áreas/regiões. A falta de registro dessas doenças, na maioria das vezes, não 

significa ausência da ocorrência, mas falha de captação da informação pelo SVO.  

 

2. Informe Epidemiológico Mensal de Sanidade Avícola - Ocorrências e Vacinação  

Somente oito UFs (30%) tiveram novos focos de doenças de aves registrados em novembro (Figura 3), com 

ausência de registros em toda a região Norte e Nordeste, fato já observado nos meses anteriores.  

As doenças de aves que tiveram maior número de novos focos registrados no período, assim como ocorreu em 

meses anteriores, foram Salmoneloses por outras espécies (232 focos), Colibacilose (110 focos) e Coccidiose (24 

focos) (Tabela 3).  

Infelizmente, dois importantes estados no setor avícola (PR e RS) não enviaram os informes, comprometendo a 

comparação dos dados com os dos meses anteriores. Ressaltamos a importância do envio dos informes nos 

prazos estabelecidos, a fim de que os mesmos sejam analisados e validados pela CIEP de forma oportuna. O 

atraso e, em situação mais grave, o acúmulo de informes em atraso, prejudica o processo de compilação, análise 

e correções, levando muitas vezes à realização de análises extemporâneas, muitas vezes no fechamento do 

semestre, ocasionando erros, checagens atrasadas e retardamento no envio do Informe Semestral da OIE. 
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Algumas doenças das aves da categoria 2 e 3 da IN MAPA nº 50/2013, sujeitas a vigilância do SVO, como por 

exemplo, as doenças compatíveis com Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, devem ser notificadas ao DSA a 

partir do primeiro atendimento, com envio dos formulários de investigação ao notifica.dsa@agricultura.gov.br, 

registradas e atualizadas no SivCont e, no mês da confirmação, consolidadas no Informe Mensal de Sanidade 

Avícola.  

 

 

 

Figura 3. Registro de novos focos no Informe Mensal de Sanidade Avícola – ocorrências, por UF, e distribuição dos 
novos focos de Micoplasma synoviae, S. enteritidis e Laringotraqueíte infecciosa, novembro/2016. 

 

O Informe do estado de Mato Grosso não trouxe o registro de nenhum novo foco de Laringotraqueíte Infecciosa 

(LTI), entretanto, cinco ocorrências foram lançadas no SivCont (ainda pendentes). Após solicitação os FORM INs 

foram enviados para o notifica.dsa@ e diversos laudos já foram recebidos, sendo necessária a definição pela 

confirmação ou descarte dos focos de LTI, de acordo com as definições do PNSA. Uma vez definida a confirmação 

dos focos os resultados deverão ser atualizados no SivCont e um novo informe mensal de sanidade avícola, com 

essa informação atualizada, deverá ser enviado à CIEP. 
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Em relação a doenças de monitoramento, verifica-se que dois novos focos de Salmonelose por S. enteritidis foram 

registrados no Estado do Mato Grosso do Sul. Os focos de Micoplasmose por M. synoviae ocorreram em Minas 

Gerais (1), Mato Grosso do Sul (1) e Santa Catarina (1). A distribuição dos registros destas doenças nos estados 

está apresentada no Figura 3. 

 
 
Tabela 3 – Novos focos de doenças de aves registradas e número de casos (Novembro/16). 

DOENÇA 
Número de 
novos focos 

Número de 
casos 

Pasteurelose/Cólera aviária 1 21.950 

Reovirose/artrite viral 1 6 

Salmonelose (S. enteritidis) 2 76.331 

Bronquite Infecciosa Aviária 3 45.000 

Micoplasmose (M. synoviae) 3 52.161 

Outras clostridioses 5 150.080 

Coccidiose aviária 24 222.201 

Colibacilose 110 953.130 

Salmoneloses (exceto S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis e S. Typhimurium) 232 3.818.396 

 
 

Entre as inconsistências encontradas, no estado do MS há o lançamento de 1 foco de Colibacilose com apenas 1 

caso e 84 óbitos e, ainda, o registro de 1 foco de Micoplasmose com 1 caso e 578 óbitos (o número de casos deve 

ser igual ou superior ao número de óbitos). Já no estado do Rio de Janeiro há o registro de 1 novo foco de 

Salmonelose sem nenhum caso (o número de casos deve ser igual ou superior ao número de novos focos). As 

correções dessas inconsistências já foram solicitadas por e-mail a esses estados e, por se tratar de erros comuns e 

recorrentes em outros estados, alertamos a todos os pontos focais para darem atenção especial na conferência 

dessas informações. O novo modelo de arquivo a ser utilizado nos informes mensais a partir de janeiro de 2017, 

já trará algumas fórmulas de auditoria, que verificarão essas inconsistências e alertarão o erro no momento de 

seu registro no informe, agilizando a detecção do problema, previamente ao envio à CIEP. 

Na Tabela 4, são demonstrados os dados de vacinação de rotina em aves, registrados no Informe Mensal de 

Sanidade Avícola - Vacinação. Verifica-se que os estados de MG, MS e SC continuam registrando vacinação contra 

Rinotraqueíte dos Perus. Destacamos, mais uma vez, que  não há notificação de casos dessa doença em nehum 

estado no país, o que pode ser indício de subnotificação da doença por parte do setor avícola. Portanto, é 

necessário investigar se existem, nas indústrias, suspeitas ou diagnóstico dessa doença que não estão sendo 

notificados/captados pelo SVO, e orientar sobre a obrigatoriedade de notificação conforme  a IN MAPA nº 

50/2013. Dessa forma, será possível avaliar a situação sanitária e alterar o status de acordo com a caracterização 

de ocorrência identificada. 
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Tabela 4 – Vacinação de rotina em aves, registradas no mês de novembro de 2016, por enfermidade. 

Estado / Doença 
Número de 

propriedades que 
realizaram vacinação 

Número de aves 
vacinadas 

Micoplasma synoviae  2   21.200  

Salmonella pullorum (pulorose)  2   180.500  

Laringotraqueíte infecciosa  5   638.013  

Micoplasma gallisepticum  24   417.388  

Rinotraqueíte Perus  40   4.754.718  

Salmonella gallinarum (tifo aviário)  56   865.813  

Salmonelose (exceto S. gallinarum e S. pullorum)  111   4.973.080  

Doença de Marek  323   181.521.630  

Doença de Newcastle  6.512   63.463.584  

Bronquite Infecciosa  6.636   173.205.463  

Doença de Gumboro  7.423   173.965.633  

 
 
 

Os Estados de São Paulo (4 propriedades) e Minas Gerais (1 propriedade) registraram vacinação de rotina contra 

LTI. Recomenda-se, novamente, verificar esta vacinação, para caracterizar se foi vacinação preventiva ou se está 

ocorrendo em resposta a foco, não registrado nessse mês, já que houve focos nos estados em 2016. 

O entendimento sobre a finalidade da vacinação para essa doença deve ser revisto, pois não pode existir 

vacinação em resposta a foco sem haver registro de focos. Além disso, os focos antigos em que não há mais 

casos clínicos, nem diagnóstico laboratorial, devem ser encerrados. Qualquer vacinação nas situações onde não 

há mais casos confirmados deve ser considerada como vacinação de rotina (preventiva).  

Os dados das vacinações devem ser avaliados pelos gestores estaduais e nacional do PNSA, a fim de verificar se 

são vacinações de rotina (preventiva) ou se pode tratar-se de vacinações em resposta a focos, os quais deveriam 

estar sendo notificados ou captados pelo SVO. Além disso, os índices de população e propriedades vacinadas 

devem ser compatíveis com o cadastro de população e propriedades de cada estado, com o status sanitário e as 

formas de produção avícola presentes em cada região, além de atender ao disposto em normas específicas sobre 

vacinação relativa ao PNSA. 
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3. Informe Epidemiológico Mensal de Mormo e AIE - Ocorrências 

 

Foram registrados dois novos focos de mormo, sendo 1 no estado de Minas Gerais (com 1 caso) e 1 novo foco no 

estado do Pará (com 1 caso). Foram registrados ainda, dois casos no Estado de Goiás e quatro no Piauí, 

relacionados a focos antigos (já abertos em meses anteriores) (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Registros de focos/casos de Mormo, novembro/2016. 

 

 

Foram registrados 175 novos focos de AIE com 438 casos no período avaliado. (Figura 5). Como ocorreu nos 

meses anteriores, no  estado do Ceará, houve registro de diversos focos com  número de casos acima do número 

de animais suscetíveis. Além disso, no Informe Mensal do estado de Roraima  há registro de 192 casos nesse mês, 

totalizando mais de 500 casos nos últimos três meses, cabendo aos pontos focais do estado, juntamente com o 

coordenador estadual do PNSE, maior atenção a esses dados. 
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Figura 5. Registro de novos focos e casos de AIE, novembro/2016. 

 

Chama a atenção, como ocorreu nos meses anteriores, que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro não tenham 

registrado nenhum novo foco e nem caso de AIE no período analisado (Figura 5), assim como Amapá, Piauí e 

Sergipe. Outros estados que possuem, sabidamente, alta prevalência da doença tem registrado baixo número de 

focos e casos (Centro-oeste, sudeste, nordeste e norte).  

O número de testes realizados para diagnóstico de Mormo e AIE é controlado pelos LANAGROS/CGAL, junto à 

rede laboratorial credenciada, e deve ser informado mensalmente pelos laboratórios às SFA’s. É importante, para 

os gestores estaduais e nacional do programa de sanidade dos equídeos, comparar o número de casos detectados 

e o número de testes realizados para avaliar, se nas regiões onde não há o registro de casos, isso se deve ao 

pequeno número de testes realizados, além de outros fatores que podem estar contribuindo para o perfil de 

distribuição da doença.  
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4. Informe Epidemiológico Mensal de Brucelose e Tuberculose 

 

4.1 Brucelose 

No mês de novembro,  foram realizados testes em 2.525 propriedades, onde  26 (1,03%) tiveram pelo menos um 

animal positivo. O Estado de Santa Catarina teve o maior número de testes realizados no mês (Figura 6 e Tabela 

5).  

 

 

Figura 6. Registro de novos focos de Brucelose, novembro/2016. 

Dentre os estados que enviaram os dados, novamente o Amapá e Roraima não registraram realização de testes 

de diagnóstico para Brucelose (Figura 6). O estado de Minas Gerais comunicou que a informação da não 

realização de testes nesse mês deveu-se a problemas junto a seu banco de dados, fato preocupante já que é um 

estado com importante rebanho bovino e que possui um registro histórico mensal da realização de testes. 

Chama a atenção ainda, o considerável número de testes realizados nos estados do Ceará, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, sem a detecção de nenhum caso positivo (Tabela 5). Tais dados devem ser discutidos com os 

gestores do PNCEBT nos estados, comparando os mesmos com os valores dos estudos de prevalência realizados, 

a fim de verificar uma possível subnotificação de animais positivos. 
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Tabela 5 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Brucelose, no mês de novembro/16. 

Estado 
Novos 
Focos 

Prop. 
testadas 

Brucelose: Número de 
focos a cada 10.000 

propriedades testadas 
Casos 

Animais 
testados 

(AAT) 

Brucelose: Número de 
casos a cada 10.000 

propriedades testadas 

AC             

AL 0 20   0 491   

 AM  0 1   3 20 1500 

AP 0 0   0 0   

BA 0 42   0 926   

 CE  0 364   0 1221   

 DF  0 6   0 103   

 ES  0 4   0 41   

 GO  3 154 195 8 6006 13 

MA 4 492 81 4 4002 10 

MG 0 0   0 0   

 MS  0 57   0 1474   

 MT  0 88   0 4272   

PA 4 102 392 9 2869 31 

PB             

PE 0 192   0 700   

 PI  0 36   0 306   

PR             

 RJ  0 7   0 374   

 RN  0 242   0 848   

RO             

RR 0 0   0 0   

RS             

 SC  14 603 232 126 6617 190 

 SE  1 96 104 1 463 22 

 SP  0 19   0 491   

TO             

Total 26 2525 103 151 31224 48 

              

  Dados não enviados 
   

  Não realizou testes no período 
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4.2 Tuberculose 

Entre os estados que enviaram os dados, apenas quatro registraram focos de tuberculose durante o mês de 

novembro, conforme pode ser visualizado na Figura 7. Assim como verificado em meses anteriores, os estados do 

Amapá e Roraima não realizaram nenhum teste no período. Além desses, Minas Gerais, pela primeira vez, não 

registrou nenhum teste durante todo o mês de novembro.  

 

 

Figura 7. Registro de novos focos de Tuberculose, novembro/2016. 

 

Verifica-se na Tabela 6, entre as UFs que enviaram os dados, que o maior número de animais testados no período 

foi no estado de Santa Catarina (7.728 animais). O estado do Amazonas foi aquele que teve o maior número 

proporcional de casos (829 a cada 10.000 animais testados). 

Assim como ocorre com a Brucelose, é importante avaliar o número de testes realizados e o número de positivos 

encontrados. A detecção muito inferior à taxa de prevalência do estado, identificada por inquérito sorológico, 

pode servir como alerta para falhas na detecção de casos, que podem comprometer a evolução do programa de 

controle dessa doença. 
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Tabela 6 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Tuberculose, no mês de novembro/16. 

Estado 
Novos 
Focos 

Prop. 
testadas 

Tuberculose: Número 
de focos a cada 

10.000 propriedades 
testadas 

Casos 
Animais 
testados  

Tuberculose: Número 
de focos a cada 10.000 
propriedades testadas 

AC             

AL 1 19 526 44 531 829 

AM 0 1   0 20   

AP 0 0   0 0   

BA 0 44   0 1041   

CE 0 378   0 1410   

DF 0 6   0 111   

ES 0 4   0 86   

GO 7 161 435 161 9770 165 

MA 0 375   0 3129   

MG 0 0   0 0   

MS 0 47   0 1427   

MT 0 78   0 2717   

PA 4 102 392 7 3985 18 

PB             

PE 0 194   0 749   

PI 0 37   0 309   

PR             

RJ 0 6   0 373   

RN 0 247   0 875   

RO             

RR 0 0   0 0   

RS             

SC 5 709 71 31 7728 40 

SE 0 96   0 463   

SP 0 17   0 428   

TO             

Total 17 2521 67 243 35152 69 

              

  Dados não enviados 
   

  Não realizou testes no período 
   

 

 

 

 

 



Relatório Análise Informes Epidemiológicos Mensais nov 2016 (1770224)         SEI 21000.004780/2017-93 / pg. 19

           Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e SivCont: novembro de 2016  
 

17 
CIEP_FEV_2016 

5. Informe Epidemiológico Mensal de Raiva  

 

Foi verificado que apenas sete UF’s tiveram ocorrência de novos casos de Raiva em novembro de 2016,  sendo 

que Mato Grosso teve o maior número de casos no período avaliado (Figura 8 e Tabela 7). 

 

 

Figura 8. Registro de novos focos de raiva animal, em novembro de 2016. 

Em novembro, houve registro de 15 novos focos e 21 casos de raiva que acometeram bovinos, equinos e fauna 

silvestre (Tabela 7). Ressalta-se a falta de registro de focos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul e Goiás, além da maioria dos estados informantes do Nordeste e do Norte do país (Figura 8). Essa 

falta de dados de ocorrência/diagnóstico de raiva não é compatível com uma doença endêmica, de notificação 

obrigatória e com programa oficial de controle.  

Uma análise simples sobre os dados de Raiva, onde são comparados os registros do Informe Mensal e os do 

SivCont, são apresentados na tabela 7. São observadas discrepâncias nos dados registrados da maioria dos 

estados informantes, o que reforça a necessidade de verificação dos dados consolidados resultantes da vigilância 

e a correção e nivelamento dos registros dessas informações em ambos os sistemas.  
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Tabela 7 – Número de novos focos e casos de Raiva, registrados no do Informe Epidemiológico Mensal 
comparados com registros de diagnóstico final no SivCont, por UF, novembro de 2016. 

Unidade da 
Federação 

Espécie 
Animal 

Quantidade 
de novos 

focos 

Quantidade 
de casos 

Conferência com os focos confirmados 
no SivCont 

BA BOV 1 1 Foco não registrado no SivCont 

BA EQU 1 1 Foco não registrado no SivCont 

BA FAU 0* 3 Focos não registrados no SivCont 

CE BOV     Há três focos registrados no SivCont 

ES BOV 2 2 ok 

MG BOV 5 5 Apenas 4 focos registrados no SivCont 

MT BOV 4 7 Apenas 1 foco registrado no SivCont 

PA BOV 1 1 Foco não registrado no SivCont 

RN BOV 1 1 Há dois focos registrado no SivCont 

RS BOV     Há um foco registrado no SivCont 

SP BOV     Há um foco registrado no SivCont 

Total Geral   15 21   

 
  

  Rever o mensal e inserir as informações lançadas no SivCont 

  Rever o mensal e retirar as informações que não foram lançadas no SivCont 

* Verificar: Casos registrados sem novos focos 

 

 

6. Registro das informações de doenças sindrômicas no SivCont 

 

O SivCont é utilizado para registrar as notificações de ocorrências de doenças consideradas prioritárias para 

vigilância do SVO (doenças-alvo) agrupadas em quatro categorias de síndromes: Vesicular (SV), Nervosa (SN), 

Hemorrágica dos Suínos (SH) e Respiratória-Nervosa das Aves (SRN). Os SVEs lançam as informações no sistema 

informatizado a partir das suspeitas notificadas para cada síndrome.  Semanalmente, se faz a análise da cobertura 

de informação, seguindo um calendário epidemiológico que se encerra periodicamente a cada sete dias. Pelo 

sistema pode-se obter os dados de percentual de cobertura das unidades informantes que fecharam a semana 

epidemiológica. Esta informação é importante para conhecer a capilaridade da vigilância para essas síndromes e 

se o estado está utilizando o sistema.  A cobertura da informação no mês de novembro/2016 (semanas 

epidemiológicas 40 a 44), para as doenças sindrômicas registrada no SivCont pode ser visualizada na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Tabela de cobertura da informação do SivCont no mês de novembro de 2016. 

Estados  Semana 46 Semana 47 Semana 47 Semana 48 Média 

AC 94 94 94 94 94% 

AL 100 100 100 100 100% 

AM 100 0 0 100 50% 

AP 33 56 22 22 33% 

BA 100 100 100 100 100% 

CE 98 90 95 88 93% 

DF 100 100 100 100 100% 

ES 100 100 100 97 99% 

GO 82 81 92 88 86% 

MA 100 100 100 100 100% 

MG 100 100 100 100 100% 

MS 100 100 100 100 100% 

MT 37 89 60 68 64% 

PA 90 100 100 51 85% 

PB 56 56 48 44 51% 

PE 100 100 100 93 98% 

PI 100 100 100 100 100% 

PR 69 57 86 59 68% 

RJ 100 100 100 100 100% 

RN 58 58 67 0 46% 

RO 100 100 100 100 100% 

RR 100 100 100 100 100% 

RS 88 70 79 81 80% 

SC 100 100 0 100 75% 

SE 0 0 100 100 50% 

SP 63 55 63 58 60% 

TO 85 80 100 100 91% 

Média 83% 81% 82% 83% 82% 

 

 

Observando os dados apresentados na Tabela 8, pode-se ver que a cobertura média nacional, em novembro, foi 

de 82% (variando de 81% a 83%).  

Verifica-se que alguns SVEs tiveram cobertura semanal média abaixo de 75% (Amazonas, Amapá, Mato Grosso, 

Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo). Além disso, percebe-se que outros estados não apresentam 

regularidade no registro semanal do SivCont, havendo semanas com cobertura inexistente (SC e SE).  

Além da cobertura semanal, também podemos verificar no SivCont as ocorrências registradas nas quatro 

síndromes investigadas pelo SVO. No mês de novembro houve 345 registros, conforme pode ser verificado na 

Tabela 9. 
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Tabela 9. Síntese dos eventos epidemiológicos registrados no SivCont, por síndrome, espécie e realização de 
diagnóstico laboratorial, referentes ao mês de agosto de 2016. 

Síndromes/colheita de material Aves Bovina/Bubalina Equídea Fauna Ovina/Caprina Suídea Total 

Hemorrágica do Suíno 0 0 0 0 0 12 12 

Sem colheita 0 0 0 0 0 11 11 

Com colheita 0 0 0 0 0 1 1 

Nervosa 0 49 7 2 4 0 62 

Sem colheita 0 7 2 0 0 0 9 

Com colheita 0 42 5 2 4 0 53 

Respiratório ou Nervoso em 
Aves 

256 0 0 0 0 0 256 

Sem colheita 254 0 0 0 0 0 254 

Com colheita 2 0 0 0 0 0 2 

Vesicular 0 6 0 0 0 9 15 

Sem colheita 0 6 0 0 0 9 15 

Com colheita 0 0 0 0 0 0 0 

Total 256 55 7 2 4 21 345 

 

Na Tabela 9, da mesma forma que nos meses anteriores, percebe-se que as Síndromes Hemorrágica dos Suínos 

(SH) e Vesicular (SV) têm menor número de suspeitas registradas (12 e 15 investigações, respectivamente), ambas 

com baixa proporção de diagnóstico laboratorial para conclusão dos casos (abaixo de 10%). A Síndrome Nervosa 

(SN) é a que teve, novamente, maior proporção de investigações concluídas com apoio laboratorial (90%). Já a 

Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN) demandou grande esforço do SVO nas investigações, porém 

99,2% dos eventos foram descartados sem apoio laboratorial para sua conclusão. 

As doenças sindrômicas são baseadas na detecção de sinais clínicos compatíveis com as doenças alvo, o que 

requer a manutenção de treinamento e conhecimento dos médicos veterinários oficiais para interpretação das 

informações obtidas nas investigações das notificações e para aplicação correta das definições de caso. Assim, é 

esperado que os casos prováveis sejam todos submetidos a diagnóstico laboratorial para confirmação ou 

exclusão.  

Por este motivo, considera-se importante que os programas de vigilância das síndromes específicas, revisem as 

definições de caso suspeito, provável e confirmado que devem ser seguidas para desenvolvimento e conclusão 

das investigações. É fundamental avaliar se os critérios de suspeita e caso provável de cada síndrome são 

adequados para garantir a eficiência do sistema de vigilância, se estão sendo atendidos pelo SVE ao realizar a 

investigação e se o motivo de exclusão/descarte de casos por critérios clínicos atende às definições em vigor.  
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A distribuição espacial das ocorrências registradas no SivCont, considerando a data da primeira visita dentro do 

mês de novembro como referência, pode ser visualizada na Figura 9. Percebe-se, assim como ocorreu nos meses 

anteriores, concentração de investigações registradas na Região Sul do país, em áreas específicas, relacionadas a 

suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, onde há maior densidade da espécie susceptível a essa 

síndrome. Investigações de SRN também ocorreram na Região Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo, em 

menor proporção, mas foram ausentes nos outros estados da Região Norte, Nordeste e outros estados da Região 

Sudeste. 

As Regiões Norte e Nordeste não apresentaram nenhum registro de investigação das suspeitas de SV, SRN e SH 

no mês, com exceção da Bahia (SV) e Rondônia (SV).  

As investigações de SV foram poucas e dispersas no país, e as de SN foram as únicas registradas no Rio de Janeiro, 

São Paulo e Tocantins. Os dados alertam para possível subnotificação e falha na detecção de suspeitas de doenças 

sob vigilância pelo SVO. 

 

Figura 9. Distribuição espacial das ocorrências por síndromes, registradas no SivCont, novembro/2016. 

*As coordenadas geográficas registradas com quadrantes ou fora do perímetro do estado foram descartadas para a análise espacial. 
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7. Considerações finais 

 

Recomendamos aos pontos focais em epidemiologia e gestores nacionais e estaduais (SVE e SFA’s) dos programas 

de vigilância em saúde animal que avaliem os dados resultantes das ações que estão sendo aplicadas e busquem 

esclarecimento para as falhas e deficiências detectadas neste relatório, visando obter soluções para aprimorar a 

qualidade e eficiência do sistema de vigilância e o registro de informações zoossanitárias sob sua 

responsabilidade.  

É necessário também aumentar a captação de outras fontes de informação, principalmente para doenças que 

estão fora da cobertura de vigilância dos programas sanitários oficiais, padronizar o fluxo interno de informação 

nos SVEs e estabelecer procedimentos de verificação e análise dos dados, além de garantir a regularidade do 

envio do Informes Mensais e notificações imediatas, conforme os prazos e procedimentos definidos no Manual 

do SIZ.   
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