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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 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. 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 de envio, 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.  
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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 

setembro (FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, AIE, Mormo, Raiva), disponíveis na CIEP em 20/11/2016, além dos 

registros realizados no SivCont, nas semanas epidemiológicas de setembro 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 setembro de 2016 

 

A situação do envio dos Informes Epidemiológicos, referentes a setembro de 2016, cujo prazo se encerrou em 31 

de outubro, pode ser visualizada na Figura 1. 

- Enviados no prazo: CE, DF, ES, PI, RJ, RN, SE, TO (AL e SP - versão desatualizada) 

- Enviados com atraso: AC, AM, AP, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RO, RR, RS (SC e BA - versão desatualizada) 

- Não enviados até 20/11/2016: MS, PB, PE. 
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Figura 1 -  Situação do envio e validação dos Informes Epidemiológicos Mensais, por estado (setembro/2016). 
 

Nos Informes enviados por RS, SP,  RJ, MG, CE, MA, SE, RR, AL, BA, AC, TO, GO, MT e SC foram encontradas 

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

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

individualmente, a cada Estado, mas que até a data da elaboração deste relatório ainda não haviam sido enviadas, 

portanto aguardamos as correções necessárias, para a validação dos Informes. 

Para aqueles que não utilizaram a última versão das planilhas (AL, BA, SP e SC), 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 de dezembro de 2016, sendo o Informe do estado classificado como “não enviado”. 

A falta dos dados dos SVE ‘s que não enviaram os Informes (MS, PB e PE) prejudicaram as análises e comparações. 

É preocupante a ausência dos Informes Mensais da Paraíba, que não encaminhou nenhum informe do segundo 

semestre de 2016 (julho, agosto e setembro). É necessária a comunicação do fato aos gestores para providências 

de correção dessa deficiência e esforço dos pontos focais para captação, compilação, verificação e envio urgente 

desses informes atrasados. 

A seguir apresentamos uma avaliação mais detalhada, por informe. 
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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; 

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. 

Verificamos que 8 SVE’s (ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SE, SP) registraram pelo menos um novo foco de doença animal na 

PARTE 1, o SVE de Tocantins registrou novo foco na PARTE 2 e o SVE da Bahia registrou novo foco em ambas as 

partes da FEPI, conforme pode ser visualizado na Figura 2.  

 

Figura 2. Registro de novos focos na FEPI, por UFs, em setembro/2016. 

                                                           
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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1.1)Doenças presentes na PARTE 1 da FEPI 

Dentre as 35 doenças presentes na parte 1 da FEPI, apenas 15 (42%) delas tiveram pelo menos um novo foco 

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

As doenças de suínos foram aquelas com maior número de novos focos registrados no período, além do grande 

número de novos focos de Piroplasmose (Tabela 1), quase todos registrados em São Paulo, e apenas um no Rio de 

Janeiro. 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 nesses estados 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. 

Tabela 1 – Novos focos e casos confirmados de doenças registrados na Parte 1 da FEPI, setembro/16. 

Doença 
Número de Novos 

Focos 
Número de 

Casos 

Varíola bovina  1* 2 

Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) 1 3 

Ectima contagioso 1 1 

Tripanosomose (T.vivax)  1 32 

Filariose 1 2 

Botulismo (Clostridium botulinun) 1 5 

Influenza equina 1 1 

Leucose enzoótica bovina 2 2 

Artrite encefalite caprina/CAE  2 14 

Adenite equina/papeira/garrotilho 6 17 

Disenteria vibriônica (Campylobacter jejuni) 11 154 

Piroplasmose/nutaliose/babesiose equina 34 79 

Influenza dos suínos 53 6.100 

Circovirose 94 2.186 

Pneumonia Enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae) 284 21.519 

* Na BA há inconsistência no registro de novos focos de Varíola: a soma dos diagnósticos clínicos/epidemiológicos e os 
laboratoriais registrada está maior do que o total de novos focos, o que deve ser corrigido. 

 

Nesse mês, verificamos o registro de dois novos focos de Leucose Enzoótica Bovina em SC e de dois novos focos 

de Artrite Encefalite Caprina no PR.  Apesar de termos conhecimento da presença dessa doença em todo o país, 

há poucos registros, de acordo com os Informes Mensais anteriores, sinalizando para uma subnotificação.  

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 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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A Epididimite Ovina é uma doença que se caracteriza por alterações inflamatórias, envolvendo o epidídimo dos 

reprodutores ovinos (carneiros) e que está associada a inúmeros agentes microbianos, em especial a Brucella ovis. 

Os testes usados para diagnostico são: anatomopatológico (palpação) do saco escrotal e técnicas sorológicas como 

o IDGA e ELISA. Há diversas publicações científicas demonstrando que essa doença é endêmica no Brasil, 

entretanto, pelos informes mensais, observa-se que nem nas regiões Sul e Nordeste, onde está a maior 

concentração de ovinos do País, há registros da ocorrência de focos e/ou casos, sendo necessária uma melhor 

avaliação sobre a captação dessa informação nessas UFs (universidades, laboratórios privados, médicos 

veterinários privados, etc.). 

 

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.  

Os dados registrados na PARTE 2 da FEPI 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. 

Doença 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 

• BAHIA SIM SIM SIM 

• RORAIMA SIM NÃO* NÃO* 

• TOCANTINS NÃO 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  

*os FORM INs de RR se referem a suspeitas descartadas para FA e EV, sendo duas delas confirmadas como pseudovaríola. 
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Comparando os dados de notificações imediatas enviadas ao notifica.dsa@agricultura.gov.br, registros da FEPI e 

do SivCont, verificaram-se registros de Estomatite Vesicular em três estados. A Bahia registrou um novo foco de 

Estomatite Vesicular no município de Formosa do Rio Preto, o FORM-IN foi enviado pelo notifica.dsa@, a ocorrência 

foi registrada no SivCont e os casos consolidados na FEPI; o Estado de Tocantins não registrou nenhum foco/casos 

na FEPI, apesar de haver registro no SivCont de um novo foco de EV no município de Santa Rosa do Tocantins no 

mês de setembro, registrado também no notifica.dsa@; e o SVE de Roraima registrou 4 focos confirmados na FEPI, 

porém não há registros de casos confirmados dessa doença no SivCont, os FORM INs enviados ao notifica.dsa@ se 

referem a suspeitas onde a EV foi descartada por exame laboratorial. As falhas de registro na FEPI devem ser 

esclarecidas e as devidas correções realizadas por RR e TO. 

Lembramos que a investigação de caso provável de doença vesicular deve cumprir os requisitos listados abaixo: 

• notificação imediata ao DSA com envio dos documentos de investigação ao notifica.dsa@ e pnefa@; 

• registro da ocorrência no SivCont; 

• realização de testes laboratoriais visando à confirmação ou descarte das doenças vesiculares alvo.  

A confirmação do foco/caso depende da validação final do PNEFA, de acordo com os critérios de definição de caso 

vigente.   

Alertamos, novamente, para a contínua falta de registros de casos de Antraz, Agalaxia contagiosa, 

Encefalomielites equinas, Língua Azul, Cria pútrida (Loque), Doença de Aujezsky e Surra, doenças 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.  

 

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.  
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2) Informe mensal de Sanidade Avícola - Ocorrências e Vacinação  

 

Somente oito UFs (30% do total) tiveram novos focos de doenças de aves registrados em setembro (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Registro de novos focos no Informe Mensal de Sanidade Avícola – ocorrências, por UF, setembro de 2016. 

 

As doenças de aves com maior número de novos focos registrados no período foram Salmoneloses por outras 

espécies (700 focos), Colibacilose (582 focos) e Coccidiose (96 focos) (Tabela 3), com destaque para os registros 

realizados no sul do Brasil (SC e PR), onde há a maior concentração da produção avícola nacional. 
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Tabela 3 – Novos focos de doenças de aves e número de casos registrados em setembro/16. 

DOENÇA 
Número de 
novos focos 

Número de 
casos 

Salmonelose (S. gallinarum) 1 7.040 

Salmonelose (S. enteritidis) 1 1 

Salmonelose (S. typhimurium) 1 57.203 

Doença de Marek 1 2 

Reovirose/Artrite viral 1 6 

Laringotraqueíte infecciosa aviária 2 10.000 

Pasteurelose/cólera aviária 2 7.456 

Epitelioma aviário/bouba/varíola aviária 4 14.926 

Bronquite infecciosa aviária 6 113.224 

Micoplasmose (M. synoviae) 17 439.773 

Outras Clostridioses 35 193.176 

Coccidiose aviária 96 1.132.420 

Colibacilose 582 4.109.629 

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

Typhimurium) 
700 4.049.480 

 

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, 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.  

Foram registrados dois novos focos de LTI em Minas Gerais, entretanto, não houve registro dessa ocorrência no 

SivCont e tampouco o envio dos formulários de investigação e laudos para o notifica.dsa@, sendo necessária a 

verificação pelos pontos focais e responsáveis pelo programa, para atualização dessa informação. 

Nenhum foco de LTI foi registrado em MT e SP, sendo necessário a verificação do SVO pois esses estados têm 

apresentado focos da doença nos últimos meses. Ressaltamos que todos os focos ainda abertos, devem ser 

registrados mensalmente, até seu encerramento.  

Em relação a doenças de monitoramento, verifica-se que um novo foco de Tifo aviário (S. gallinarum) foi registrado 

no Estado de Santa Catarina, um novo foco de Salmonelose por S. typhimurium foi registrado no Paraná e um novo 

foco de Salmonelose por S. enteritidis foi registrado no Mato Grosso (com apenas 1 caso, o que deve ser verificado). 

Os focos de Micoplasmose por M. synoviae ocorreram no Paraná (2) e Santa Catarina (15).  A distribuição espacial 

desses focos está demonstrada na Figura 4. 
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Figura 4. Registro de novos focos de Micoplasma synoviae e Salmonela gallinarum, typhimurium e enteritidis no 
Informe Epidemiológico Mensal de Sanidade Avícola ocorrências, por UF, setembro de 2016. 

 

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

Tabela 4 – Vacinação de rotina em aves, realizadas no mês de setembro/2016. 

Estado / Doença Número de 
propriedades 

vacinadas 

Número de aves 
vacinadas  

Salmonella pullorum (pulorose) 2 106.843 

Laringotraqueíte infecciosa 4 578.940 

Micoplasma synoviae 10 375.092 

Micoplasma gallisepticum 37 941.881 

Rinotraqueíte dos Perus 43 2.739.427 

Salmonella gallinarum (tifo aviário) 386 1.457.867 

Salmonelose (exceto S. gallinarum e S. pullorum) 424 81.796.222 

Doença de Newcastle 4.145 177.977.942 

Doença de Marek 6.037 419.890.357 

Bronquite Infecciosa 7.178 417.996.635 

Doença de Gumboro 7.749 450.029.898 
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Verifica-se que no AM, BA, ES, MA, MG, MT, PR e SC continua havendo registro de vacinação para a Rinotraqueíte 

dos Perus. Destacamos que  não há notificação de casos dessa doença no país. 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. 

São Paulo  e Minas Gerais apresentaram registro de vacinação contra Laringotraqueíte Infecciosa Aviária, mas com 

finalidades diferentes. O Estado de São Paulo registrou vacinação de rotina  em 4 propriedades (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 de Laringotraqueíte 

Infecciosa Aviária, com registro de 2 novos focos nesse mês.  

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).  

Com relação ao número de propriedades vacinadas para doenças avícolas, destaca-se o estado do Paraná com 

número registrado bem superior a de outros estados com população avícola semelhante, para todas as doenças, o 

que pode indicar  um possível subregistro da vacinação avícola em outras regiões. Destacamos que Acre e Amapá  

não registraram nenhuma vacinação de rotina em aves durante o mês de setembro de 2016.   

As vacinações realizadas devem ser avaliadas 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 

relativas ao PNSA. 
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3) Informe Mensal de Mormo e AIE - Ocorrências 

 

No mês de setembro não foi registrado nenhum novo foco de Mormo no país, mas houve registro de 8 casos novos 

em focos abertos desde meses anteriores, sendo 5 casos no Piauí, 2 casos em Goiás e 1 caso no Pará (Figura 5).  

 
Figura 5. Número de casos de Mormo registrados no Informe Mensal de Mormo, por UF, setembro de 2016. 
 
 

No mês de setembro foram registrados 262 novos focos de AIE, com 506 casos. O Ceará registrou o maior número 

de novos focos (54), enquanto Roraima registrou o maior número de casos (173), conforme pode ser visualizado 

na Figura 6. Chama a atenção a situação dos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, que não 

registraram nenhum novo foco nem caso no período. O estado do Ceará teve o Informe Mensal de AIE retornado 

para correção, devido às inconsistências observadas. 
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Figura 6. Registro de novos focos e casos de AIE no Informe Mensal de AIE, por UF, em setembro de 2016. 

 

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. 

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

casos confirmados para essas doenças, 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 setembro foram testadas 7.499 propriedades, com 89 positivas, sendo o estado do Paraná o que 

apresentou maior número de testes realizados no mês (Figura 7 e Tabela 5).  

 

Figura 7. Registro de ocorrência de novos focos de Brucelose, por estado, setembro de 2016. 

 

Dentre os SVE’s que enviaram os dados, o Amapá e Roraima não registraram realização de testes de diagnóstico 

para Brucelose (Figura 7). O estado do Alagoas registrou um novo foco (Porto Calvo) sem nenhum caso. Essa 

informação deve ser verificada e retificada. 

Chama a atenção ainda, o considerável número de testes realizados nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rondônia 

e Tocantins, sem a detecção de nenhum caso positivo (Tabela 5). Tais dados devem ser discutidos com os gestores 

dos programas estaduais do PNCEBT, comparando os mesmos com os valores dos estudos de prevalência 

realizados, a fim de verificar uma possível subnotificação dos casos. 
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Tabela 5 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Brucelose, no mês de setembro/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 1 23 435 3 641 47 

AL 1 20 500 6 543 110 

AM 0 9 - 3 468 64 

AP 0 -  0 -  

BA 0 7 - 0 334 - 

CE 1 471 21 1 1.826 5 

DF 0 10 - 0 173 - 

ES 1 56 179 1 854 12 

GO 0 212 - 0 6.517 - 

MA 3 123 244 3 864 35 

MG 0 421 - 0 13.825 - 

MS       

MT 2 242 83 6 7.537 8 

PA 1 173 58 14 9.195 15 

PB       

PE       

PI 0 91 - 0 874 - 

PR 41 3.050 134 80 49.584 16 

RJ 0 38 - 0 1.109 - 

RN 0 191 - 0 2.018 - 

RO 0 408 - 0 13.897 - 

RR 0 -  0 -  

RS 3 827 36 26 12.487 21 

SC 13 828 157 77 7.838 98 

SE 0 21 - 0 486 - 

SP 0 31 - 11 511 215 

TO 0 247 - 0 3.833 - 

Total 67 7.499 89 272 135.414 20 
 Dados não enviados    

 Nenhum teste realizado    

 Nenhum caso detectado    

 

4.2) Tuberculose 

Apenas cinco estados registraram focos de tuberculose durante o mês de setembro conforme pode ser visualizado 

na Figura 8. Amapá, Amazonas e Roraima não realizaram nenhum teste no período. Destacamos a ausência da 

doença em estados com grandes rebanhos bovinos e grande número de testes realizados, como RO (20.530 animais 

testados), MT (7.173 animais testados) e PA (8.981 animais testados). 
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Figura 8. Registro de novos focos de Tuberculose, em setembro de 2016. 

 

Verifica-se na Tabela 6 que o maior número de animais testados está concentrado na região sul do país, além de 

Minas Gerais e Rondônia. O estado do Rio Grande do Sul apresentou o maior número de casos (1.124 propriedades 

e 19.619 animais testados, com 12 focos e 151 casos) enquanto o Paraná registrou o maior número de focos (3.295 

propriedades e 57.513 animais testados, com 51 focos e 93 casos).  O estado de Rondônia, apesar de ter realizado 

mais de 20 mil testes, não teve nenhum novo foco de tuberculose registrado. 

Assim como ocorre com a Brucelose, é importante se avaliar a 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. 

 

 

  

 



           Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e SivCont: setembro de 2016  
 

17 
CIEP_DEZ_2016 

Tabela 6 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Tuberculose, no mês de setembro/16. 

Estado 
Novos 
Focos 

Propriedades 
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 0 11  0 191  

AL 0 22 - 0 733 - 

AM 0 -  0 -  

AP 0 -  0 -  

BA 0 7 - 0 383 - 

CE 1 473 21 1 1.872 5 

DF 0 10 - 0 229 - 

ES 0 54 - 4 340 118 

GO 0 209  0 6.497  

MA 0 123 - 0 864 - 

MG 3 501 60 6 16.473 4 

MS       

MT 0 218 - 0 7.173 - 

PA 0 168 - 0 8.981 - 

PB       

PE       

PI 0 91 - 0 1.187 - 

PR 51 3.295 155 93 57.513 16 

RJ 0 37 - 0 841 - 

RN 0 188 - 0 2.301 - 

RO 0 488 - 0 20.530 - 

RR 0 -  0 -  

RS 12 1.124 107 151 19.619 77 

SC 11 1.087 101 122 11.026 111 

SE 0 21 - 0 486 - 

SP 0 26 - 0 413 - 

TO 0 76 - 0 3.138 - 

Total 78 8.229 95 377 160.790 23 
 Informes não enviados     

 Nenhum teste realizado     

 Nenhum caso detectado     
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5) Informe mensal sobre diagnóstico de Raiva  

 

Verificou-se que dez UF’s (37% do total) registraram a ocorrência de novos focos de Raiva em setembro de 2016,  

sendo que Minas Gerais teve o maior número de casos registrados no período avaliado (Figura 9). 

 

Figura 9. Registro de novos focos de Raiva, por estado, em setembro de 2016. 

 

Nos Informes de Raiva avaliados no período, houve o registro de 33 novos focos, com 40 casos de Raiva em bovinos, 

equinos, caprinos, ovinos e fauna silvestre (Tabela 7). Ressalta-se a falta de registro de focos em São Paulo, Rio 

Grande do Sul, estados do Centro-Oeste e Norte do país. Essa falta de registros/notificações de raiva não é 

compatível com o comportamento de uma doença endêmica, de notificação obrigatória e com programa oficial de 

controle.  

Os dados registrados no Informe Mensal sobre o diagnóstico de Raiva devem ser comparados com os dados 

registrados no SivCont (focos confirmados de raiva), conforme demonstrado na (Tabela 7). É necessário que se 

verifique os dados consolidados resultantes da vigilância e se busque corrigir e padronizar os registros dessas 

informações nos dois sistemas.  
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Tabela 7 – Número de novos focos e casos de Raiva, registrados no Informe Mensal comparados com registros de 
diagnóstico final no SivCont, por UF, em setembro 2016. 

Unidade da 
Federação 

Espécie 
Animal 

Número de 
novos focos 

Informe 
Mensal  

Número de 
casos no 
Informe 
Mensal  

Focos com Diagnóstico Final confirmado 
no SivCont 

BA BOV 1 1 Foco não registrado  

BA EQU 2 2 Focos não registrados  

ES BOV 2 3 Ok 

ES FAU 3 3 Focos não registrados  

GO CAP - - Há um foco registrado 

MA BOV 1 1 OK 

MG BOV 12 14 Apenas 5 focos registrados  

MG OVI 1 1 Ok 

MS BOV - - Há 2 focos registrados  

PI BOV 2 2 Ok 

PI FAU 0 2 Não registrados  

PR BOV 2 2 Ok 

PR FAU 1 1 Foco não registrado  

RJ BOV 1 1 Ok 

SC BOV 2 2 Apenas 1 foco registrado  

SE BOV 1 1 Foco não registrado  

SP BOV - - Há 5 focos registrados  

TO BOV 2 4 Foco não registrado  

Total Geral  33 40  

 

 

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: 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 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 setembro/2016 (semanas epidemiológicas 36, 37, 38 e 39), para as doenças 

sindrômicas registrada no SivCont pode ser visualizada na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Cobertura da informação do SivCont, por semana epidemiológica, no mês de setembro de 2016. 

UFs 
Semana 
36/2016 

Semana 
37/2016 

Semana 
38/2016 

Semana 
39/2016 

Média 

AC 0 100 100 100 75% 

AL 100 100 100 100 100% 

AM 100 100 100 100 100% 

AP 78 67 78 78 75% 

BA 100 100 100 100 100% 

CE 90 93 90 93 92% 

DF 100 100 100 100 100% 

ES 100 100 100 100 100% 

GO 41 63 60 50 54% 

MA 0 100 100 100 75% 

MG 100 100 100 100 100% 

MS 100 100 100 100 100% 

MT 0 63 68 52 46% 

PA 100 100 100 100 100% 

PB 41 48 52 56 49% 

PE 100 85 100 100 96% 

PI 100 100 100 100 100% 

PR 68 76 78 73 74% 

RJ 100 100 100 100 100% 

RN 92 83 83 0 65% 

RO 100 100 100 100 100% 

RR 100 100 100 100 100% 

RS 89 100 67 91 87% 

SC 100 100 100 100 100% 

SE 100 100 0 0 50% 

SP 48 68 60 63 60% 

TO 89 77 77 77 80% 

Média 79% 90% 86% 83% 84% 
 

 

Observando os dados apresentados, pode-se ver que a cobertura média nacional, em setembro, foi de 84% 

(variando de 79% a 90%).  

Verifica-se que alguns SVEs apresentaram cobertura semanal média abaixo de 75% (Goiás, Mato Grosso, Paraíba, 

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

no registro semanal do SivCont, havendo semanas com cobertura nula (AC e MA, na primeira semana, e SE nas 

duas últimas semanas epidemiológicas de setembro).  

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

investigadas pelo SVO. No mês de setembro, houve 466 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 setembro de 2016. 

Síndromes / Colheita de material Aves Bovina/Bubalina Equídeos Fauna Ovina/Caprinos Suídeos Total 

Hemorrágica do Suíno 0 0 0 0 0 14 14 

Sem colheita 0 0 0 0 0 11 11 

Com colheita 0 0 0 0 0 3 3 

Nervosa 1 92 12 5 4 4 118 

Sem colheita 0 11 3 0 0 1 15 

Com colheita 1 81 9 5 4 3 103 

Respiratória-Nervosa  
das Aves 

316 0 0 0 0 0 316 

Sem colheita 316 0 0 0 0 0 316 

Com colheita 0 0 0 0 0 0 0 

Vesicular 0 15 0 0 1 2 18 

Sem colheita 0 10 0 0 1 2 13 

Com colheita 0 5 0 0 0 0 5 

Total 317 107 12 5 5 20 466 

 

Na Tabela 9 verifica-se que as Síndromes Hemorrágica dos Suínos (SH) e Vesicular (SV) têm menor número de 

suspeitas registradas, ambas com baixa proporção de diagnóstico laboratorial para conclusão dos casos (abaixo de 

30%). A Síndrome Nervosa (SN) é a que tem maior proporção de investigações concluídas com apoio laboratorial 

(87%). Já a Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN) demandou grande esforço do SVO nas investigações, 

porém 100% dos eventos foram descartados sem utilização de apoio laboratorial para sua conclusão. 

A maior parte das suspeitas das síndromes SV, SH e SRN notificadas ao SVO são baseadas na detecção de sinais 

clínicos compatíveis, o que requer a manutenção de um alto nível 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.  

É necessário 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 setembro como referência, pode ser visualizada na Figura 10. Percebe-se a 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 e Minas Gerais, em menor proporção, mas foram ausentes na 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, SH e 

SN no mês, com exceção de SN em RO e SV em RR e BA.  

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

Rondônia, Espírito Santo, São Paulo e Tocantins.  

Os dados alertam para possível subnotificação e falha na detecção de suspeitas de doenças sob vigilância pelo SVO. 

 

 

Figura 10. Distribuição espacial das investigações registradas no SivCont*, por síndrome, em setembro de 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 nos registros de ocorrências, 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.   

 


