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Introdução 

 

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

doenças no país. Um dos principais elementos de registro do SIZ são os Informes Epidemiológicos Mensais e 

Semestrais, em planilhas Excel, que devem ser enviados ao DSA mensalmente ou semestralmente, conforme 

fluxos estabelecidos no Manual do SIZ. 

Os dados registrados pelos Serviços Veterinários Estaduais e SFAs nos Informes Epidemiológicos Mensais e 

Semestrais são utilizados para compor os Relatórios que o Brasil apresenta semestralmente à Organização 

Mundial de Saúde Animal - OIE. As informações ficam disponíveis para consultas na página eletrônica da OIE. 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 nas UFs (SVE e SFA), 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 CATIR, e adequar aos prazos de envio, modelos dos informes e consistência dos 

dados de cada Informe, e enviar à Coordenação de Informação e Epidemiologia – CIEP, mensalmente, até o último 

dia do mês subsequente, após conferência e validação, os dados contemplados nas planilhas do Informe 

Epidemiológico Mensal.  

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.  
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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 a informação de focos antigos, que não 

podem ser maiores que o total do mês anterior. 

Este relatório é resultado da análise dos dados dos Informes Epidemiológicos Mensais referentes ao mês de agosto 

(FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, AIE, Mormo, Raiva), disponíveis na CIEP em 01/11/2016, além dos registros 

realizados no SIVCONT, nas semanas epidemiológicas de agosto 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 critica 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 do envio dos Informes Epidemiológicos de agosto de 2016 

 

A situação do envio dos Informes Epidemiológicos, referentes a agosto de 2016, cujo prazo se encerrou em 30 de 

setembro, pode ser visualizada na Figura 1. 

 - Enviados no prazo: AL, AP, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, SE, SP e TO. 

 - Enviados com atraso: AP, BA, MG, PE, PR, RO e RS. 

 - Não enviados até 01/11/2016: GO, PB, AC, AM e RR. 

 
Figura 1 -  Situação do envio e validação dos Informes Epidemiológicos Mensais, por estado (agosto/2016). 
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Nos Informes enviados por RS, MS, MG, CE, MA, PE, SE, BA, RJ e SC foram encontradas algumas inconsistências 

(como a falta de número de expostos em algum foco e/ou número maior de casos do que existentes, entre outros), 

para as quais foram solicitadas correções por e-mail, individualmente, a cada Estado, a quais até a data da 

elaboração deste relatório ainda não haviam sido enviadas. 

Para aqueles que não utilizaram a última versão das planilhas (AL, BA, MT, RJ, SC, SP), os responsáveis devem 

reenviar os Informes Mensais no modelo atualizado, disponível na CATIR, pois qualquer alteração na formatação 

e modelo (das planilhas) impede a correta consolidação dos dados, com perda do dado registrado. O Informe 

encaminhado no arquivo com versão antiga NÃO SERÁ MAIS VALIDADO pela CIEP, a partir de dezembro de 2016, 

sendo o Estado classificado como “não enviado”. 

Os estados que não enviaram os Informes (GO, PB, AC, AM e RR) no prazo ficaram fora das análises, prejudicando 

a avaliação dos dados de ocorrência de doenças e vacinação e dificultando a comparação com as outras unidades 

da federação. É importante que os SVEs rapidamente regularizem o envio da informação epidemiológica mensal.  

A seguir apresentamos uma avaliação mais detalhada, por informe. 

 

1) Ficha Epidemiológica Mensal - FEPI 

 

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 

50/20131.  

As doenças são registradas de três formas na FEPI: 

1. PARTE 1 - Dados quantitativos de doenças da Lista 4, todas presentes no país; 

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, com a informação de ausência ou presença de casos confirmados de doenças 

da Lista 4. 

1.1)Doenças presentes na PARTE 1 da FEPI 

No mês de agosto de 2016, apenas 10 Unidades Federativas (UFs) (37% do total) registraram na PARTE 1 da FEPI, 

pelo menos um novo foco de doenças animais. É preocupante observar que a grande maioria dos SVEs do Norte e 

Nordeste não registraram nenhum novo foco dessas doenças, conforme pode ser visualizado na Figura 2, o que 

provavelmente é devido à deficiência no estabelecimento de contato com fontes de informação externas ao SVO, 

levando a subnotificação dessas doenças que são endêmicas no Brasil.  

                                                           
1 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. Distribuição dos SVEs que registraram novos focos de doenças na FEPI, em agosto/2016. 

 

Dentre as 35 doenças presentes na parte 1 da FEPI, apenas 13 (37%) tiveram pelo menos um novo foco registrado 

no país, em agosto de 2016, conforme pode ser visualizado na Tabela 1.   

Tabela 1 – Novos focos e casos confirmados de doenças registrados na FEPI, Brasil (agosto/16). 

Doença Novos Focos Casos 
Influenza equina 1 1 

Erisipela suína/Ruiva 1 2 

Filariose 2 2 

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) 2 27 

Leucose Enzoótica Bovina 3 6 

Actinomicose 4 5 

Botulismo (Clostridium botulinun) 6 31 

Adenite Equina/Papeira/Garrotilho 8 13 

Tripanossomose (T.vivax) ¹ 18* 13* 

Piroplasmose/Nutaliose/Babesiose Equina 43 97 

Influenza dos Suínos 55 8.216 

Circovirose 102 3.075 

Pneumonia Enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae) 291 24.326 

¹ Os dados de Tripanossomose registrados em Minas Gerais apresentaram inconsistência, com 10 casos em 15 focos, sendo 
necessário revisão, pois o número de focos não pode ser maior que o número de casos. 
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As doenças de suínos foram aquelas com maior número de novos focos registrados na FEPI no período (Pneumonia 

Enzoótica, 291; Circovirose, 102 e Influenza dos Suínos, 55), com destaque para os registros realizados no Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, regiões com grande população e concentração de suínos, onde a assistência 

veterinária com presença de responsáveis técnicos nas granjas e a participação desses na rede de informação 

zoossanitária  e o contato com o SVO são bem estabelecidos.  A ocorrência de doenças de equinos (ex.: 

Piroplasmose, Adenite, Influenza Equina) e bovinos (ex.: Botulismo, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Leucose) 

também foram registradas na FEPI, em menor número, pelos SVEs informantes em agosto de 2016. 

Muitos dos focos registrados estão concentrados em poucos estados (Figura 3), ressaltando mais uma vez, a 

importância de que os pontos focais de epidemiologia da SFA e SVE trabalhem em conjunto, visando criar redes 

estaduais de captação de dados, a fim de aumentar a capilaridade e ampliar as fontes de informação do SIZ, em 

nível estadual (universidades, laboratórios privados, médicos veterinários privados, etc.).  

Ressalta-se que essas doenças não necessitam de investigação obrigatória pelo SVO, sendo que os dados de focos 

e casos confirmados podem ser captados nos laboratórios de diagnóstico animal, médicos veterinários privados 

(autônomos, credenciados, habilitados) e universidades, sendo necessário que o SVE defina os procedimentos, 

documentos, periodicidade e o fluxo de comunicação da informação com as respectivas fontes.  

 

Figura 3. Frequência relativa, por Estado, dos registros de Leucose Bovina, Tripanossomose (T.vivax), Influenza dos 
Suínos e Piroplasmose Equina. 
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Nesse mês, verificamos o registro de três novos focos de Leucose Enzoótica Bovina, com registros apenas no Paraná 

e Pará (Figura 3), apesar de termos conhecimento da presença dessa doença em todo o país. Conforme observado 

nos Informes Mensais anteriores, há poucos registros dessa doença, sinalizando para uma subnotificação.  

Ressalta-se que a Leucose Enzoótica Bovina é uma doença viral, crônica e endêmica no Brasil, tendo como forma 

mais importante de transmissão o contato indireto entre bovinos, principalmente através da reutilização de fômites 

sem adequada desinfecção, em situações como aplicação de medicamentos, vacinação, descorna, castração, 

tatuagem ou qualquer procedimento cirúrgico. A busca de dados sobre a ocorrência de doenças de notificação (IN 

MAPA nº 50/2013) em laboratórios de diagnóstico animal, bem como junto a veterinários privados que atuam a 

campo, faz parte das atribuições necessárias ao bom desempenho do SIZ.  

Com relação à Tripanossomose, a situação sanitária informada na FEPI é a mesma dos meses anteriores. Avaliamos 

que existe uma considerável subnotificação no Brasil, de forma que os poucos focos informados ao serviço 

veterinário oficial não refletem a real distribuição e frequência das ocorrências. A grande maioria dos focos 

informados se concentra em Minas Gerais (Figura 3), e não parece seguir o padrão epidemiológico de transmissão 

vetorial dessa infecção comumente encontrado nas Américas. As características de manejo dos rebanhos leiteiros 

têm se mostrado responsáveis pela disseminação dessa infecção, com destaque para a aplicação de ocitocina com 

reutilização das agulhas em vários animais, ampliando a transmissão da doença pela via iatrogênica, como descrito 

no relatório anterior (julho/2016).  

Ressaltamos também o alto número de registros de Piroplasmose em São Paulo, em comparação com os 

pouquíssimos registros no restante do país, que vem se repetindo continuamente na FEPI. Destaca-se que a 

confirmação de casos dessa doença deve ser baseada na confirmação laboratorial obrigatória em pelo menos um 

caso/foco, podendo-se confirmar focos por diagnóstico clínico-epidemiológico apenas quando houver vínculo 

epidemiológico estabelecido com focos que tiveram confirmação laboratorial. É necessário que os responsáveis 

pelos programas de vigilância em sanidade dos equídeos nesse estado analisem esse padrão, revisem as 

informações registradas, e busquem esclarecimento da situação. Além disso, nos estados com ausência de registro 

da doença é necessário que se busque melhorar a captação dessas informações. 

A ocorrência de outras doenças presentes no país, que fazem parte da lista de doenças da Organização Mundial de 

Saúde Animal-OIE e devem ser reportadas pelo Brasil, não está sendo registrada na FEPI há vários meses: 

Epididimite Ovina, Acariose das Abelhas, Artrite Encefalite Caprina e Varrose. Essas doenças devem ser foco de 

atenção dos serviços veterinários, a fim de 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.  
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1.2)Doenças presentes na PARTE 2 da FEPI 

Referem-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.  

Os dados registrados na FEPI-PARTE 2 foram 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.  

Tabela 2 – Formas de registro dos dados das doenças da FEPI, PARTE 2.  

 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 Aujeszky¹  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  

¹No primeiro semestre, São Paulo apresentou 4 focos de Doença de Aujeszky, mas somente 2 foram registrados como 

encerrados. Entretanto, os outros 2 focos abertos não foram registrados em julho e agosto, sendo necessário esclarecimentos 
e correção, pois essas ocorrências devem permanecer abertas como “focos antigos” e devem ser registradas na FEPI até o seu 
encerramento.  

No mês de agosto, não houve nenhum registro de casos confirmados de doenças na FEPI - PARTE 2, em todo país. 

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

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

detecção de casos pelo SVO e a captação de outras fontes, a partir da conscientização de produtores, veterinários 

privados e levantamentos junto a universidades e pesquisadores que trabalham com essas doenças, em todas as 

regiões. 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.  
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1.3)Doenças presentes na PARTE 3 da FEPI 

Nessa parte deve-se registrar informação qualitativa sobre a presença ou ausência de determinadas doenças no 

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

frequente em todos os estados. Essas informações podem ser oriundas do conhecimento (técnico, científico ou 

prático) de produtores, veterinários, laboratórios de diagnósticos 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 essas doenças 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 da 

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

mensalmente, para permitir atualizar o 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 mensal de Sanidade Avícola - Ocorrências e Vacinação  

 

Somente dez UFs (37% do total) apresentaram registro de novos focos de doenças de aves em agosto (Figura 4), 

com ausência de registros em toda a região Norte, e apenas um estado da região Nordeste (Bahia) apresentou 

registros.  

 

Figura 4. Distribuição espacial dos novos focos registrados no Informe Mensal de Sanidade Avícola – ocorrências 
em agosto de 2016. 
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As doenças de aves com maior número de novos focos registrados no período foram Colibacilose (721 focos), outras 

Salmoneloses (177 focos) e Coccidiose (73 focos) (Tabela 3), com destaque para a grande maioria dos registros 

realizados no sul do Brasil, onde há a maior concentração da produção avícola nacional. 

 
Tabela 3 – Novos focos de doenças de aves e número de casos registrados em agosto/16. 

DOENÇA 
Número de 
novos focos 

Número de 
casos 

Salmonelose (S. gallinarum) 1 46.184 

Micoplasmose (M. gallisepticum) 2 18.910 

Epitelioma aviário/Bouba/Varíola aviária 4 14.926 

Bronquite Infecciosa Aviária 6 102.463 

Salmonelose (S. enteritidis) 7 562.947 

Micoplasmose (M. Synoviae) 11 389.623 

Outras Clostridioses 23 1.643 

Coccidiose aviária 73 637.592 

Outras Salmoneloses (exceto S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. 

Typhimurium) 
177 3.227.621 

Colibacilose 721 8.340.055 

 

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-Nervosa de Aves (ex.: Laringotraqueíte Infecciosa 

Aviária), 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. Essas informações devem ser compatíveis e verificadas 

pelos pontos focais de epidemiologia e responsável pelo respectivo programa no SVE e SFA, previamente ao envio 

do Informe Mensal à CIEP. Nesse mês nenhum foco de LTI foi registrado, sendo necessário a verificação dos estados 

que tem apresentado focos da doença (MT, MG, SP) sobre os registros requeridos. 

Em relação a doenças de monitoramento, verifica-se que dois novos focos de Micoplasmose por M. gallisepticum 

foram registrados em Santa Catarina e onze focos de Micoplasmose por M. synoviae foram registrados no país, nos 

estados de Santa Catarina (8), Paraná (2) e São Paulo (1). Houve um foco de Tifo Aviário (S. gallinarum) registrado 

no estado do Paraná. A distribuição espacial desses focos está demonstrada na Figura 5. 
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Figura 5. Distribuição espacial dos novos focos de Micoplasma synoviae, M. gallisepticum e Salmonela gallinarum, 
registrados no Informe Epidemiológico Mensal de Sanidade Avícola - agosto de 2016. 

 

Na Tabela 4 demonstram-se os dados de vacinação de rotina em aves, registrados no Informe de Sanidade Avícola 

-vacinação. Em SC, MS, PR, MG, MT, BA e RS foi registrada vacinação de rotina para a Rinotraqueíte dos Perus, 

sendo que essa doença não possui notificação de casos no país, portanto deve-se confirmar se existem suspeitas 

dessa doença ou diagnóstico nas indústrias que não estão sendo notificados/captados pelo SVO, e orientar sobre a 

obrigatoriedade de notificação conforme  a IN MAPA nº 50/2013. 

A vacinação contra Laringotraqueíte Infecciosa Aviária apresentou registros em São Paulo  e Minas Gerais, mas com 

finalidades diferentes. O Estado de São Paulo registrou vacinação de rotina (Tabela 4), devendo ser verificado pelos 

pontos focais em epidemiologia e gestores estaduais e nacional do programa se trata-se de vacinação preventiva 

ou se essa vacinação está ocorrendo em resposta a foco não registrado nessse mês, já que houve registro de focos 

numa região do estado nos períodos anteriores, sem informação de encerramento. Já o estado de Minas Gerais foi 

o único que registrou dados de vacinação em resposta a foco (174.228 aves vacinadas) para Laringotraqueíte 

Infecciosa Aviária, mas não registrou foco nesse mês, portanto, presumimos que se refere a foco antigo não 

encerrado por ações de destruição de aves, mas que continua sob investigação pelo SVO.  

Esse 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).  
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Tabela 4 – Vacinações de rotina em aves, registradas em agosto de 2016. 

Estado / Doença 
Número de 

propriedades 
vacinadas  

Número de aves 
vacinadas  

Salmonella pullorum (pulorose) 2 238.945 

Micoplasma synoviae 3 131.526 

Laringotraqueíte infecciosa 3 700.332 

Micoplasma gallisepticum 28 574.097 

Rinotraqueíte Perus 99 5.635.105 

Salmonelose (exceto S. gallinarum e S. pullorum) 174 8.421.572 

Salmonella gallinarum (tifo aviário) 398 1.645.266 

Doença de Newcastle 3.399 158.052.430 

Doenças de Marek 5.492 432.760.710 

Bronquite Infecciosa 6.691 447.111.239 

Doença de Gumboro 7.692 470.812.515 

 

As vacinações realizadas devem ser avaliadas pelos gestores estaduais e nacional do PNSA, a fim de verificar se são 

realmente vacinações de rotina ou se pode tratar-se de vacinações em resposta a focos que não estão sendo 

registrados/captados pelo SVO, com correção e padronização da informação. 
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3) Informe Mensal de Mormo e AIE – Ocorrências 

 

No mês de agosto/16 foram registrados 1 novo foco (com 2 casos) de Mormo e 229 novos focos de AIE (com 348 

casos). Apenas Mato Grosso registrou um novo foco de Mormo, enquanto Pernambuco registrou um novo caso em 

um foco já existente (antigo), conforme pode ser visualizado na Figura 6.  

 
Figura 6. Distribuição espacial dos novos focos e casos de Mormo, registrados no Informe Epidemiológico Mensal 
de Mormo, em agosto de 2016. 

 

Figura 7. Distribuição espacial dos novos focos e casos de AIE registrados no Informe Epidemiológico Mensal de 
AIE, em agosto de 2016. 
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Verifica-se que em agosto 20 UFs registraram novo foco de AIE, segundo os dados dos Informes Mensais (Figura 7). 

O Ceará registrou o maior número de novos focos (56), enquanto o Pará foi aquele com maior número de casos 

(78) durante o mês. Verifica-se que houve registro de novos casos em focos antigos na Bahia e Sergipe. Chama a 

atenção que São Paulo e Rio de Janeiro não tenham registrado nenhum novo foco e nenhum caso de AIE no período, 

o que não condiz com a situação zoossanitária esperada dessa doença endêmica e disseminada em todo o país. 

Algumas falhas de registro foram detecadas: no Ceará foi registrada a ocorrência de diversos novos focos de AIE 

(10) com o número de casos maior do que a população existente; no Maranhão (Balsas) e Piauí (Parnaíba) foi 

observado o registro de novos focos sem casos; em Rondônia (São Miguel do Guaporé) foi registrado um foco sem 

caso. Todos esses dados necessitam de verificação pelos pontos focais em epidemiologia e validação pelos 

responsáveis pelo programa de sanidade equídea no SVE e SFA, com  retificação e reenvio à CIEP. 

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

laboratorial credenciada, e devem ser informados mensalmente pelos laboratórios às SFA ’s. É importante, para os 

gestores estaduais e nacional do programa de sanidade dos equídeos, comparar o número de focos 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. 

A análise desse e outros indicadores, como o perfil demográfico da população afetada, características clínicas dos 

casos confirmados, tipo de criação dos equinos, e outras informações a serem levantadas nas investigações 

epidemiológicas nos focos, podem ajudar na avaliação da caracterização epidemiológica nas diferentes regiões do 

país.  
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4) Informes mensais sobre Ocorrência e Diagnóstico de Brucelose e Tuberculose 

 

4.1) Brucelose 

No mês de agosto 9.432 propriedades foram testadas para Brucelose, sendo que 62 resultaram positivas e o Paraná 

foi o que apresentou o maior número de testes realizados (Figura 8 e Tabela 5).  

 

Figura 8. Distribuição espacial dos testes e novos focos referente a Brucelose, em agosto de 2016. 

Dentre os SVEs que enviaram os dados, o Maranhão e o Amapá não registraram  realização de testes para 

Brucelose (Figura 8). Apesar disso o Maranhão registrou a ocorrência de 4 novos focos e 5 casos, portanto essa 

inconsistência deve ser verificada e o dado deve ser corrigido, com reenvio do Informe (Tabela 5). 

Observa-se  a ausência ou baixíssima detecção de casos positivos em vários estados (Mato Grosso, Mato Grosso de 

Sul, Pará, Minas Gerias, Rondônia) que registraram a realização de número considerável de testes (Tabela 5). Vários 

outros estados também apresentam problema semelhante, com zero resultados positivos. Tais dados devem ser 

discutidos com os gestores do PNCEBT, comparando os mesmos com os valores dos estudos de prevalência 

realizados, pois seria difícil uma performance dos testes nesses padrões mesmo em áreas livres da doença, 

sinalizando que algum tipo de viés deve estar interferindo nos resultados apresentados, compremetendo a 

avaliação do indicador de ocorrência de casos dessa doença e seu perfil de distribuição no país.  

(Nº animais testados; Nº casos) 
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Tabela 5 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Brucelose, no mês de agosto/16. 

 

 

4.2) Tuberculose 

O maior número de casos de Tuberculose ocorreu no Rio Grande do Sul (129) durante o mês de agosto de 2016, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 6. Assim como ocorre na Brucelose, é importante se avaliar o número de 

testes realizados e o número de positivos encontrados (Figura 9). Verifica-se a ausência de casos registrados de 

Tuberculose em 14 UFs, dentre aqueles que informaram no mês, com destaque para UFs com grande número de 

testes como Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Maranhão.   

 

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 28                       -                                         0 1.075                  -                                          

AM

AP -                     -                      

BA 0 31                       -                                         0 1.267                  -                                          

CE 2 483                     41                                          2 2.862                  7                                              

DF 2 32                       625                                        3 660                      45                                           

ES 0 60                       -                                         0 361                      -                                          

GO

MA* 4 -                     5 -                      

MG 3 697                     43                                          7 19.117                4                                              

MS 0 118                     -                                         0 6.587                  -                                          

MT 0 293                     -                                         0 10.058                -                                          

PA 2 230                     87                                          5 10.421                5                                              

PB

PE 1 294                     34                                          2 924                      22                                           

PI 0 89                       -                                         0 572                      -                                          

PR 28 3.640                 77                                          116 59.702                19                                           

RJ 0 54                       -                                         3 773                      39                                           

RN 2 329                     61                                          11 1.070                  103                                         

RO 1 653                     15                                          1 20.104                0                                              

RR

RS 5 1.015                 49                                          14 12.996                11                                           

SC 10 1.178                 85                                          61 10.717                57                                           

SE 0 94                       -                                         0 534                      -                                          

SP 2 49                       408                                        42 1.201                  350                                         

TO 0 65                       -                                         0 2.523                  -                                          

Total Geral 62 9.432                 66                                          272 163.524             17                                           

* Registro de novos focos e casos de brucelose, entretanto informou que não foi realizado testes no período. Rever os dados.

Estados que não enviaram informes

Estados que testaram e não encontraram NENHUM CASO
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Figura 9. Distribuição espacial dos testes e novos focos referente a Tuberculose, em agosto de 2016. 

 

Verifica-se na Figura 9 que os SVEs do sul do país são os que tem realizado o maior número de testes em 

propriedades, enquanto outras UFs com importante rebanho bovino (Centro-Oeste e Sudeste) registraram um 

número bem menor de testes realizados. Nas UFs do Nordeste, mesmo as que realizam expressivo volume de 

testes, os resultados positivos são inexpressivos, demonstrando que pode estar ocorrendo subnotificações dos 

casos e focos, sendo necessária ações dos gestores do PNCEBT, a fim de corrigir essa falha na condução do 

programa. 

Não é possível realizar uma melhor avaliação nas UFs do Norte, já que três deles não enviaram os dados (Acre, 

Amazonas e Roraima), enquanto o Amapá não registrou nenhum teste realizado no período. 
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Tabela 6 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Tuberculose, no mês de agosto/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 0 24                 -                                    0 470                   -                                         

AM

AP 0 0

BA 0 30                 -                                    0 879                   -                                         

CE 0 480               -                                    0 2.465                -                                         

DF 1 31                 323                                   1 660                   15                                           

ES 0 57                 -                                    0 320                   -                                         

GO

MA 0 425               -                                    0 4.349                -                                         

MG 2 744               27                                     11 22.102             5                                             

MS 0 84                 -                                    0 3.887                -                                         

MT 0 239               -                                    0 6.653                -                                         

PA 2 222               90                                     5 8.252                6                                             

PB

PE 1 295               34                                     1 1.049                10                                           

PI 0 89                 -                                    0 572                   -                                         

PR 40 3.824           105                                   112 71.409             16                                           

RJ 0 55                 -                                    0 777                   -                                         

RN 0 322               -                                    0 1.110                -                                         

RO 0 647               -                                    0 20.112             -                                         

RR

RS 26 1.303           200                                   129 20.782             62                                           

SC 8 1.366           59                                     69 12.813             54                                           

SE 0 94                 -                                    0 534                   -                                         

SP 0 45                 -                                    0 959                   -                                         

TO 7 60                 1.167                               7 2.243                31                                           

Total Geral 87             10.436         83                                     335            182.397           18                                           

Estados que não enviaram informes

Estados que testaram e não encontraram NENHUM FOCO
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5) Informe Mensal sobre diagnóstico de Raiva  

 

Verificou-se que dezesseis UF’s (59% do total) registraram a ocorrência de novos focos de Raiva em agosto de 2016, 

sendo que o Rio Grande do Sul teve maior número de casos registrados no período avaliado (Figura 10). 

 

Figura 10. Distribuição espacial dos novos focos e casos referente a Raiva animal, em agosto de 2016. 

Nos Informes de Raiva avaliados no período houve o registro de 56 novos focos e 130 casos em bovinos, equinos e 

fauna silvestre (Tabela 7). Ressalta-se a ausência de registro de focos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio 

Grande do Norte, Amapá e Distrito Federal. Essa falta de registros não é compatível com uma doença endêmica, 

de notificação obrigatória e com programa oficial de controle.  

Entre inconsistências observadas nos informes enviados, foi verificado o registro de casos sem a respectiva 

informação do número de animais expostos nos focos no Rio Grande do Sul (Ivorá e Arroio do Meio) e Tocantins 

(Miracema e Silvanópolis), além de registro de um caso (Fauna) sem registro de um novo foco no município de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É necessário que os gestores do PNCRH e os pontos focais em epidemiologia 

verifiquem e façam a correção dessas informações.  

O cruzamento dos dados registrados no Informe Mensal sobre Diagnóstico de Raiva com os dados registrados no 

SivCont (focos confirmados de raiva) (Tabela 7) demonstra uma grande discrepância. Há 8 estados que não 

lançaram nenhum foco confirmado no SivCont. É necessário que se verifiquem os dados da vigilância e busquem 

corrigir e padronizar os registros dessas informações nos dois sistemas.  

1 
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Tabela 7 – Número de novos focos e casos de Raiva, por unidade da federação, no mês de agosto/16 registrados 
no Informe Mensal e comparados com os focos confirmados registrados no SivCont. 

Unidade da 
Federação 

Espécie 
Animal 

Número de 
novos focos 

Número de 
casos 

Conferência com os focos confirmados no 
SivCont 

AL BOV 1 1 Ok 

AM BOV     Há um lançamento no SivCont 

BA BOV 4 5 Nenhum lançado no SivCont 

BA EQU 2 2 Nenhum lançado no SivCont 

CE BOV 1 2 Nenhum lançado no SivCont 

ES EQU 2 2 Apenas 1 lançado no SivCont 

MA BOV 2 5 Nenhum lançado no SivCont 

MG BOV 8 10 Há 11 lançamentos no SivCont 

MS BOV 1 5 Ok 

MS EQU 1 1 Ok 

MS FAU* 0 1 Não lançado no SivCont 

MT BOV 3 5 Ok 

PA BOV 1 1 Ok 

PE BOV 1 1 Ok 

PI BOV 1 1 Não lançado no SivCont 

PI EQU 1 1 Ok 

PR BOV 4 6 Ok 

RJ BOV 0 1 Ok. Sem novo foco, apenas 1 caso 

RS BOV 11 46 Apenas 4 lançamentos no SivCont 

SC BOV 3 5 Apenas 2 lançamentos no SivCont 

SC EQU 2 2 Não lançado no SivCont 

SE BOV 1 1 Não lançado no SivCont 

SP BOV     Há 4 lançamentos no SivCont 

SP EQU     Há 3 lançamentos no SivCont 

TO BOV 6 26 Apenas 3 lançamentos no SivCont 

Total Geral   56 130   

*Morcego insetívoro 
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6) Registro das informações de doenças sindrômicas no SivCont. 

 

O SivCont registra as notificações de ocorrências de doenças consideradas prioritárias para vigilância do SVO 

(doenças-alvo) agrupadas em quatro categorias de síndromes: Vesiculares, Nervosas, Hemorrágicas dos Suínos e 

Respiratórias-Nervosas das Aves. 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 saber como está a capilaridade da vigilância para essas síndromes e se o estado está utilizando o 

sistema.   

A cobertura da informação no mês de agosto/2016 (semanas epidemiológicas 32, 33, 34 e 35), para as doenças 

sindrômicas registrada no SivCont pode ser visualizada na Tabela 8.  

Tabela 8 – Tabela de cobertura da informação do SivCont, por semanas epidemiológicas do mês de agosto de 
2016. 

Estados 
Semana 
32/2016 

Semana 
33/2016 

Semana 
34/2016 

Semana 
35/2016 

Média 

AC 100 100 100 100 100% 

AL 100 87 100 100 97% 

AM 100 100 100 100 100% 

AP 67 78 0 0 36% 

BA 100 100 100 100 100% 

CE 100 95 95 98 97% 

DF 100 100 100 100 100% 

ES 100 100 100 100 100% 

GO 95 81 66 50 73% 

MA 0 0 100 100 50% 

MG 100 100 100 100 100% 

MS 100 100 100 100 100% 

MT 64 57 65 65 63% 

PA 100 100 100 100 100% 

PB 52 48 44 41 46% 

PE 100 100 91 93 96% 

PI 100 100 100 100 100% 

PR 84 82 84 84 84% 

RJ 100 100 100 100 100% 

RN 67 42 58 75 61% 

RO 100 100 100 100 100% 

RR 100 100 100 100 100% 

RS 90 91 93 93 92% 

SC 100 100 100 100 100% 

SE 100 100 100 100 100% 

SP 55 55 65 53 57% 

TO 79 45 0 0 31% 

Média 87% 84% 84% 83% 85% 
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Observando-se os dados apresentados, demonstra-se que a cobertura média nacional, em agosto, foi de 85% 

(variando de 83% a 87%). 

Quando se faz uma avaliação por estado, pode-se notar que alguns SVEs tiveram uma cobertura da informação 

abaixo de 65% (AP, MA, MT, PB, RN, SP e TO) durante o mês de agosto, conforme destacamos na Tabela 8. Além 

disso, percebe-se que outras UFs não estão tendo regularidade no fechamento do informe semanal, havendo 

semanas com cobertura nula (MA, nas duas primeiras e AP e TO nas duas últimas semanas epidemiológicas de 

agosto).  

Com o objetivo de melhorar a capacidade e capilaridade do SVO em captar os dados e informações zoossanitárias, 

é importante que os pontos focais em epidemiologia e responsáveis pelos respectivos programas de vigilância, 

tanto no SVE como nas SFA’s, trabalhem na melhoria do acesso e fluxo dessa informação, a fim de evitar um índice 

semanal menor do que 75% de cobertura. Gradativamente, deve-se buscar elevar esse percentual a fim de chegar 

num valor próximo a 100%. A participação e conscientização de todos os atores do SIZ (veterinários das unidades 

locais, regionais, pontos focais em epidemiologia e responsáveis pelos programas) é fundamental para aumentar a 

cobertura da informação zoossanitária e eficiência na vigilância dessas doenças. 

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

investigadas pelo SVO. No mês de agosto, houve 585 registros, conforme pode ser verificado na Tabela 9.  

Tabela 9. Síntese dos eventos epidemiológicos registrados no SivCont, por síndrome, espécie e realização de 

diagnóstico laboratorial, no mês de agosto de 2016. 

Síndromes  Aves Bovino/Bubalino Equídeos Fauna Ovino/Caprino Suídeos Total  

Hemorrágica do Suíno 0 0 0 0 0 22 22 

Sem colheita 0 0 0 0 0 21 21 

Com colheita 0 0 0 0 0 1 1 

Nervosa 0 116 14 2 3 2 137 

Sem colheita 0 11 0 0 0 1 12 

Com colheita 0 105 14 2 3 1 125 

Respiratório ou Nervoso 
em Aves 

406 0 0 0 0 0 406 

Sem colheita 400 0 0 0 0 0 400 

Com colheita 6 0 0 0 0 0 6 

Vesicular 0 14 1 0 1 4 20 

Sem colheita 0 10 0 0 1 4 15 

Com colheita 0 4 1 0 0 0 5 

Total  406 130 15 2 4 28 585 

 



             Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e SIVCONT: agosto de 2016  
 

22 
 

CIEP_DEZ_2016 

Na Tabela 9 verifica-se que as Síndromes Hemorrágica dos Suínos e a Vesicular têm menor número de suspeitas 

registradas. A Síndrome Nervosa é a que tem maior proporção de investigações concluídas com apoio laboratorial. 

Já a Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves demandou grande esforço nas investigações ao SVO, porém, mais 

de 90% dos eventos foram descartados sem utilização de apoio laboratorial para sua conclusão. O mesmo ocorreu 

com a Síndrome Hemorrágica dos Suínos. 

A maior parte das suspeitas das síndromes notificadas ao SVO são descartadas utilizando critérios clínico-

epidemiológicos, o que requer a manutenção de um alto nível de treinamento e conhecimento dos médicos-

veterinários oficiais para aplicação correta das definições de caso, já que todas elas se baseiam na identificação da 

presença de sinais clínicos compatíveis com as respectivas síndromes. Assim, é esperado que os casos prováveis 

sejam todos submetidos a diagnóstico laboratorial para confirmação ou exclusão.  

Cada programa de vigilância das síndromes específicas deve revisar suas definições de caso suspeito, provável e 

confirmado, as quais que devem ser seguidas para desenvolvimento e conclusão das investigações. É necessário 

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.  

A distribuição espacial das ocorrências registradas no SivCont em agosto, com relação a data da primeira visita 

(quando o SVO inicia a investigação), pode ser visualizada na Figura 11. Percebe-se a concentração de investigações 

registradas na Região Sul do país, em áreas específicas, onde há maior densidade de aves e suínos, sendo 

relacionadas a suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Minas Gerais também houve registro de investigações ligadas a essa Síndrome, enquanto as investigações de 

Síndrome Vesicular foram poucas e esparsas (PA, TO, MG, BA, SP) e as investigações de Síndrome Nervosa foram 

as únicas registradas no Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo.  

Percebe-se que há grandes áreas em todas as regiões do Brasil, com destaque para o Norte e Nordeste, além do 

estado de São Paulo, que não tiveram nenhuma investigação de suspeita relacionada à vigilância sindrômica 

registrada no mês de agosto, alertando para possível subnotificação e falha na detecção de suspeitas de doenças 

sob vigilância pelo SVO. 
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Figura 11. Distribuição espacial das investigações registradas no SivCont*, por síndrome, em agosto de 2016.  

*Investigações com coordenadas geográficas registradas fora do perímetro do estado ou com quadrantes, foram descartadas para a análise espacial. 

 

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 nos registros de ocorrências, de forma a buscar soluções 

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

responsabilidade.  

 


