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Memorando-Circular nº 9/2016/CIEP-DSA/DSA-SDA/SDA/MAPA

Brasília, 28 de dezembro de 2016.

Ao(À) Sr(a).:
CGPZ
  

Assunto: Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais - Outubro de 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 referentes ao mês de outubro de 2016.

2. O presente documento é resultado da análise dos dados dos Informes
Epidemiológicos Mensais referentes ao mês de outubro (FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, AIE,
Mormo, Raiva), disponíveis na CIEP em 07/12/2016, além dos registros realizados no SIVCONT, nas
semanas epidemiológicas 40 a 44, de outubro 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 documento é para 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 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 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.

mailto:informes.dep@agricultura.gov.br
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DIEGO VIALI DOS SANTOS, Auditor(a) Fiscal Federal
Agropecuário, em 30/12/2016, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO CARMO PESSOA SILVA, Auditor(a) Fiscal
Federal Agropecuário, em 30/12/2016, às 10:24, 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
1598548 e o código CRC 59CBB2D0.

Referência: Proces s o nº 21000.063511/2016-88 SEI nº 1598548

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
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 
OUTUBRO DE 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 Relatórios 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 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 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.   

                                                           
1 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome   
 
2 http://catir.agricultura.gov.br/  
 

mailto:dsanimal@agricultura.gov.br
mailto:informes.dep@agricultura.gov.br
mailto:notifica.dsa@agricultura.gov.br
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
http://catir.agricultura.gov.br/
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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. 

O presente relatório é resultado da análise dos dados dos Informes Epidemiológicos Mensais referentes ao mês de 

outubro (Ficha Epidemiológica Mensal - FEPI, Aves, Brucelose, Tuberculose, Anemia Infecciosa Equina - AIE, Mormo, 

Raiva), disponíveis na CIEP em 07/12/2016, além dos registros realizados no SivCont, nas semanas epidemiológicas 

de outubro 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 outubro de 2016 
 

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

de novembro, pode ser visualizada na Figura 1. 

- Enviados no prazo: AM, CE, ES, MG, RJ, RN, RR, SE e TO (SP – versão desatualizada);   

- Enviados com atraso: AP, DF, GO, MS, MT, PI e PR (SC – versão desatualizada);  

- Não enviados até 07/12/2016: AC, AL, BA, MA, PA, PB, PE, RO e RS (PB não enviou nenhum informe no segundo 

semestre de 2016).  

 

Nos Informes com dados dos Estados do CE, GO, MS, MT, PR, RJ, RR, SC, SE e TO 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 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 do informe de dezembro de 2016, sendo o Informe do estado classificado como “não enviado”. 
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A falta dos dados dos Estados que não enviaram os Informes (AC, AL, BA, MA, PA, PE, PB, RO e RS) prejudicou as 

análises e comparações. Ressaltamos a ausência dos Informes Epidemiológicos Mensais do Estado da Paraíba, que 

não encaminhou nenhum informe do segundo semestre de 2016 (julho a outubro). 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. 

 

 

 
Figura 1 -  Situação do envio e validação dos Informes Epidemiológicos Mensais, por Unidade Federativa 
(outubro/2016). 
 

 

A seguir apresentamos uma avaliação mais detalhada, por informe. 

 

 

 

* 
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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.  

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. 

Verifica-se na Figura 2 que apenas nove UFs (ES, DF, MS, MG, PR, RR, SC, SE e SP) registraram na PARTE 1 da FEPI 

pelo menos um novo foco de doenças animais, e que a grande maioria dos Estados do Norte e Nordeste não 

registraram nenhum novo foco dessas doenças. Essa situação representa deficiência no contato com fontes de 

informação externas ao SVO, levando à subnotificação de doenças endêmicas no Brasil.  

 

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

                                                           
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 

mailto:notifica.dsa@agricultura.gov.br
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 para registro na Parte 1 da FEPI, apenas 12 (34%) delas tiveram pelo menos um novo foco 

registrado no país, em outubro de 2016, conforme pode ser visualizado na Tabela 1. 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 os pontos focais em epidemiologia nos Estados (SVE e SFA) 

definam os procedimentos, documentos, periodicidade e o fluxo de comunicação da informação com as respectivas 

fontes.  

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 realizados em Santa Catarina, 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.   

 

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

Doenças 
Número de 
Novos Focos 

Número de 
Casos 

Actinomicose 1 1 

Botulismo (Clostridium botulinum) 1 1 

Erisipela Suína/Ruiva 2 5 

Disenteria vibriônica (Campylobacter jejuni) 3 39 

Leucose Enzoótica Bovina 4 4 

Miíase (Clochliomya hominivorax) 4 4 

Adenite Equina/Papeira/Garrotilho 27 46 

Influenza Dos Suínos 36 3.348 

Piroplasmose/Nutaliose/Babesiose Equina 51 85 

Circovirose 74 1.152 

Tripanossomose (T.Vivax) * 165 13 

 Pneumonia enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae)  191 18.636 

* Inconsistência: em Minas Gerais foram registrados 163 focos de Tripanossomose, com apenas 3 casos.  

 

Verificamos a ocorrência de algumas doenças com grande número de novos focos concentrados em alguns estados, 

como Tripanosomose (MG) e Piroplasmose (SP). Fatos que chamam atenção pela diferença na quantidade de 

registros de algumas doenças entre os estados, que podem estar relacionadas a fatores epidemiológicos (que 

determinam os padrões de transmissão e dispersão das doenças), eficiência do sistema de vigilância e capacidade 
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de detecção, ou à qualidade do sistema de informação (interpretação dos resultados diagnósticos, definições de 

caso, participação das fontes de informação, fluxos de informação). Assim sendo, sugerimos que os estados 

verifiquem se seus registros estão fundamentados por diagnóstico laboratorial, nos estados com notificação, e 

naqueles ausentes, detectar mecanismos que possam melhor detectar estas enfermidades. 

Reforçamos que, 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, a confirmação de casos 

de Piroplasmose registrados na FEPI 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. Os SVE’s devem registrar apenas 

casos/focos autóctones, ou seja, de animais cuja origem seja no mesmo estado. Resultados diagnósticos de outros 

estados devem ser comunicados à origem, para que sejam registrados pelos SVEs nos seus respectivos Informes.  

Solicita-se que os pontos focais em epidemiologia da SFA e SVE, assim como os gestores do programa de sanidade 

equina atentem para essa orientação e verifiquem se os registros dessa doença são relativos a diagnóstico 

laboratorial confirmado, ou se apenas clínico (nessa situação, os dados não devem ser confirmados se não houver 

vínculo claro com caso confirmado por laboratório e nem devem ser registrados na FEPI), e se de fato se referem 

ao rebanho do referido estado (caso contrário, os resultados devem ser registrados pelo SVE da origem do animal).  

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 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 de julho/2016.  

A ocorrência de outras doenças presentes no país, que são de notificação obrigatória, fazem parte da lista de 

doenças4 da Organização Mundial de Saúde Animal e 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 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. 

                                                           
4 http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2016/  
 

http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2016/
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A Varrose é uma doença de abelhas causada pelo ácaro ectoparasita Varroa destructor. O ácaro, que pode ser 

observado a olho nu sobre as pupas, especialmente as de zangão, e também sobre o tórax das abelhas adultas, 

alimenta-se da hemolinfa das larvas, pupas e indivíduos adultos, tendo o tamanho da cabeça de um alfinete e cor 

marrom avermelhada. Relatos demonstram que foi introduzido no Brasil na década de 1970, dispersando-se 

rapidamente e, hoje, é encontrado em todo o país. Os danos causados pelos ácaros dependem do nível de 

infestação da colônia; entre os principais sintomas estão a má-formação de diversos órgãos e a redução do peso de 

zangões e operárias, o que compromete a longevidade da população da colônia5. 

 

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).  

 

Tabela 2 – Formas de registro dos dados das doenças da FEPI, PARTE 2, e ocorrências em outubro 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  

No mês de outubro não houve nenhum registro de casos confirmados de doenças na FEPI - PARTE 2 (Tabela 2).  

                                                           
5 1) https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-agricultural-research-center/bee-research-

laboratory/docs/emvarroa-destructorem/; 2) G.L.B. Castagnino & R. de O. Orsi. Produtos naturais para o controle do ácaro 

Varroa destructor em abelhas africanizadas. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.47, n.6, p.738-744, jun. 2012; 3) 

http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/cartilha_abelha_web.pdf 

mailto:notifica.dsa@agricultura.gov.br
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-agricultural-research-center/bee-research-laboratory/docs/emvarroa-destructorem/
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-agricultural-research-center/bee-research-laboratory/docs/emvarroa-destructorem/
http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/cartilha_abelha_web.pdf
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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.  

No 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, agosto ou setembro, sendo 

necessário esclarecimentos, pois essas ocorrências devem permanecer abertas como “focos antigos” e devem ser 

registradas na FEPI até o seu encerramento.  

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 (publicações e opinião de 

especialistas), 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.  

 

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 de 

Doenças 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.  

 

 

 

mailto:notifica.dsa@agricultura.gov.br
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2. Informe Epidemiológico Mensal de Sanidade Avícola - Ocorrências e Vacinação  
 

Somente sete UFs (26%) tiveram novos focos de doenças de aves registrados em outubro (Figura 3), com ausência 

de registros em toda a região Norte e Nordeste.  

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

meses anteriores, foram Colibacilose (409 focos), Salmoneloses por outras espécies (210 focos) e Coccidiose (74 

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.  

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 seis novos focos de Laringotraqueite Infecciosa (LTI) em Minas Gerais, entretanto, não houve 

registro dessa ocorrência no SivCont e nem houve o envio dos formulários de investigação e laudos para o 

notifica.dsa@, sendo necessária a verificação pelos pontos focais e responsáveis pelo programa, e atualização dessa 

informação à CIEP. 

 

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

mailto:notifica.dsa@agricultura.gov.br
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Tabela 3 – Novos focos de doenças de aves registradas e número de casos (Outubro/16). 

DOENÇA 
Número de 
novos focos 

Número de 
casos 

Encefalomielite aviária 1 10.800 

Bronquite infecciosa aviária 1 300 

Bursite infecciosa/ Doença de Gumboro 1 30.000 

Reovirose/Artrite viral 1 5 

Pasteurelose/Cólera aviária 1 7.680 

Salmonelose (S. typhimurium) 1 56.312 

Salmonelose (S. enteritidis) 1 0* 

Coriza aviária 2 7 

Micoplasmose (M. synoviae) 5 291.325 

Laringotraqueíte infecciosa aviária 6 1.942.855 

Outras clostridioses 38 137.534 

Coccidiose aviária 74 1.423.315 

Outras Salmoneloses (exceto S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis e S. typhimurium) 210 3.585.092 

Colibacilose 409 845.154 

* inconsistência no lançamento de S. enteritidis em MT, onde se registrou 1 foco, sem casos e com 156 óbitos 
(não existe foco sem caso, e os óbitos são considerados casos). Este registro deve ser corrigido.   
 
 

Em outubro a CIEP recebeu notificação de investigação de 7 casos prováveis de LTI no Mato Grosso, com 

confirmação laboratorial de 2 focos, entretanto, os focos não foram registrados no Informe Epidemiológico Mensal 

de Sanidade Avícola: ocorrências.  Nenhum foco de LTI foi registrado em São Paulo, sendo necessária a verificação 

da SFA e SVE pois esse estado apresentou focos da doença no primeiro semestre, até junho. 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 Salmonelose por S. typhimurium foi 

registrado no Estado do Paraná, um novo foco de Salmonelose por S. enteritidis foi registrado no Mato Grosso (sem 

casos e com 156 óbitos, o que deve ser corrigido). Os focos de Micoplasmose por M. synoviae ocorreram em Minas 

Gerais (1), Mato Grosso do Sul (2), São Paulo (1) e Santa Catarina (1). A distribuição espacial desses focos está 

demonstrada na Figura 4. 

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

- vacinação. Verifica-se que nos dados dos Estados de MG, MS, MT, PR, SC e SE  continua havendo registro de 

vacinação para a Rinotraqueíte dos Perus. Destacamos 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 
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50/2013. Dessa forma, será possível avaliar a situação sanitária e alterar o status de acordo com a caracterização 

de ocorrência identificada. 

 
Figura 4. Registro de novos focos de Micoplasma synoviae, Salmonela typhimurium, S. enteritidis e Laringotraqueíte 
infecciosa das aves no Informe Epidemiológico Mensal de Sanidade Avícola, por UF, outubro de 2016. 
 
 
Tabela 4 – Vacinação de rotina em aves, registradas no mês de outubro de 2016, por enfermidade. 

Estado / Doença 
Número de 

propriedades que 
realizaram vacinação 

Número de aves 
vacinadas 

Salmonella pullorum (pulorose) 4 273.500 

Laringotraqueíte infecciosa 5 534.550 

Micoplasma synoviae 11 246.914 

Micoplasma gallisepticum 27 423.886 

Rinotraqueíte dos Perus 65 3.113.420 

Salmonelose (exceto S. gallinarum e S. pullorum) 147 6.255.298 

Salmonella gallinarum (tifo aviário) 417 768.096 

Doença de Newcastle 3.201 144.063.839 

Doença de Marek 5.591 352.377.181 

Bronquite Infecciosa 6.305 328.981.240 

Doença de Gumboro 6.974 370.088.262 



Análise Informes epidemiológicos mensais de outubro/16 (1608678)         SEI 21000.063511/2016-88 / pg. 14

           Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e SIVCONT: outubro de 2016  
 

12 
CIEP_DEZ_2016 

 

 
Figura 5. Registro das propriedades vacinadas para LTI no Informe Mensal de Sanidade Avícola - vacinação, outubro 
de 2016 
 
 

Os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais registraram vacinação contra LTI, mas com finalidades 

diferentes. O Estado de São Paulo teve vacinação de rotina  em 4 propriedades (Figura 5), como nos meses 

anteriores, por oportuno recomenda-se verificar esta vacinação, pelos pontos focais em epidemiologia e gestores 

estaduais e nacional do programa, para caracterizar se foi vacinação preventiva ou se está ocorrendo em resposta 

a foco, não registrado nessse mês, já que houve focos no estado no semestre anterior e sem informação de 

encerramento. Já o estado de Minas Gerais foi o único que teve dados de vacinação em resposta a foco de 

Laringotraqueíte Infecciosa Aviária, com registro de 6 novos focos nesse mês porém, com apenas uma propriedade 

vacinada. A vacinação em Santa Catarina não tem relação com focos confirmados no estado, e é importante 

identificar o motivo e finalidade da vacinação. 

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).  
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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 

relativas ao PNSA. 

 

3. Informe Epidemiológico Mensal de Mormo e AIE - Ocorrências 
 

Os Informes Mensais de Mormo e AIE – Ocorrências referentes ao mês de outubro de 2016 foram utilizados para 

essa análise. Foram registrados dois novos focos de mormo, sendo 1 do estado de Goiás (com 3 casos) e 1 novo 

foco no estado do Piauí (com 6 casos) no período avaliado. (Figura 6).  

 
Figura 6. Distribuição espacial dos casos de Mormo, registrados no informe mensal de ocorrência de Mormo, em 
outubro de 2016. O número de casos de mormo registrados em cada Estado está demonstrado no mapa. 

 

Foram registrados 117 novos focos de AIE com 391 casos no período avaliado. (Figura 7). Como ocorreu nos meses 

anteriores, nos dados do estado do Ceará há o registro de diversos focos com um número de casos acima do 
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número de animais suscetíveis e portanto os pontos focais em epidemiologia devem rever esse dado inconsistente. 

Além disso, nos dados do estado de Roraima  há o registro de 173 casos (mesmo número que o mês anterior) sem 

o registro de nenhum novo foco de AIE, cabendo aos pontos focais do Estado, juntamente com os coordenadores 

estaduais do PNSE, uma conferência mais detalhada nesses dados. 

 

 
Figura 7. Distribuição espacial dos novos focos e casos de AIE registrados no informe mensal de ocorrência de AIE, 
em outubro de 2016. 

 

Chama a atenção que São Paulo e Rio de Janeiro não tenham registrado nenhum novo foco e nem caso no período 

analisado (Figura 7), assim como UFs do Norte e Nordeste, sabidamente onde a doença tem alta prevalência com 

o registro de baixo número de focos e casos (Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte, etc.). Tais fatos devem ser 

alvo de avaliação dos pontos focais em epidemiologia, assim como dos gestores estaduais do PNSE. 

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 
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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.  

 

4. Informe Epidemiológico Mensal de Brucelose e Tuberculose 
 

4.1 Brucelose 

No mês de outubro, tendo como base os dados enviados nos informes mensais, foram realizados testes em 4.740 

propriedades, tendo 42 (0,88%) pelo menos um animal positivo, sendo o Estado do Paraná com maior número de 

testes realizados no mês (Figura 8 e Tabela 5).  

 

 

Figura 8. Distribuição espacial dos testes e novos focos referente a Brucelose, em outubro de 2016. 
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Dentre os Estados que enviaram os dados, novamente o Amapá e Roraima não registraram realização de testes 

de diagnóstico para Brucelose (Figura 8).  

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

Grosso, sem a detecção de nenhum caso positivo (Tabela 5). Além disso, outros Estados apresentaram um número 

muito baixo de positivos com relação ao número de animais testados (Goiás e Rio Grande do Norte). 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. 

Tabela 5 – Testes realizados e ocorrência de novos focos e casos de Brucelose, no mês de outubro/16. 

Estado 
Novos 
Focos 

Propriedades 
com animais 

testados 

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       

AM 0 3 0 3 34 882 

AP 0 0  0 0  

BA       

CE 0 131 0 0 274 0 

DF 0 4 0 0 46 0 

ES 0 5 0 0 70 0 

GO 1 198 51 1 7.386 1 

MA       

MG 0 428 0 0 14.186 0 

MS 1 59 169 4 3.413 12 

MT 0 125 0 0 3.025 0 

PA       

PB       

PE       

PI 0 30 0 0 112 0 

PR 23 2.394 96 42 39.315 11 

RJ 0 20 0 0 834 0 

RN 1 247 40 7 754 93 

RO       

RR 0 0  0 0  

RS       

SC 15 969 155 327 13.695 239 

SE 0 63 0 0 194 0 

SP 1 23 435 1 589 17 

TO 0 41 0 0 1.051 0 

Total 42 4.740 89 272 84.978 32 
 Dados não enviados 

 Nenhum teste realizado 

 Nenhum caso detectado 
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4.2 Tuberculose 

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

outubro conforme pode ser visualizado na Figura 9. Assim como verificado em meses anteriores, os Estados do 

Amapá e Roraima não realizaram nenhum teste no período.  

 

 

Figura 9. Distribuição espacial dos testes e novos focos referente a Tuberculose, em outubro de 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 do Paraná (48.978 animais), seguido por Minas Gerais (16.473 animais) e Santa Catarina (9.886 

animais). O estado de Santa Catarina é aquele que teve o maior número proporcional de casos (81 a cada 10.000 

animais testados), fato que chama a atenção para uma possível subnotificação dos casos nos demais Estados, já 

que os estudos de prevalência realizados no Brasil, demonstraram que o estado de Santa Catarina é o de menor 

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

Estado 
Novos 
Focos 

Propriedades 
com animais 

testados 

Tuberculose: Número de 
focos a cada 10.000 

propriedades testadas 
Casos 

Animais 
testados 

Tuberculose: Número de 
casos a cada 10.000 

propriedades testadas 

AC       

AL       

AM 0 2  0 14  

AP 0 0  0 0  

BA       

CE 0 132 0 0 542 0 

DF 0 10 0 0 196 0 

ES 0 6 0 0 102 0 

GO 1 185 54 28 8.327 34 

MA       

MG 3 501 60 6 16.473 4 

MS 0 44  0 1.234 0 

MT 0 124  0 2.330 0 

PA       

PB       

PE       

PI 0 30 0 0 112 0 

PR 34 2.597 131 99 48.978 20 

RJ 0 26 0 0 874 0 

RN 1 244 41 1 716 14 

RO       

RR 0 0  0 0  

RS       

SC 12 903 133 80 9.886 81 

SE 0 63 0 0 194 0 

SP 0 23 0 0 502 0 

TO 0 35 0 0 1.059 0 

Total 51 4.925 104 214 91.539 23 

 Informes não enviados 

 Nenhum teste realizado 

 Nenhum caso detectado 

       

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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5. Informe Epidemiológico Mensal de Raiva  
 

Verificou-se pelos dados dos informes mensais enaviados que apenas sete UF’s com ocorrência de novos casos de 

Raiva em outubro de 2016,  sendo que Minas Gerais teve o maior número de casos no período avaliado (Figura 10 

e Tabela 7). 

 

 

Figura 10. Distribuição espacial dos novos focos referente a raiva animal, em outubro de 2016. 

 

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

e os do SivCont são apresentados na tabela 7. 
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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, outubro de 2016. 

Unidade da 
Federação 

Espécie 
Animal 

Quantidade de 
novos focos 

Quantidade de 
casos 

Conferência com os focos confirmados no 
SivCont 

ES BOV 1 1 ok 

ES EQU 1 1 ok 

ES FAU 1 1 Foco não registrado no SivCont 

GO FAU 0 1 Foco não registrado no SivCont 

MG BOV 9 9 8 Focos registrados no SivCont 

MG EQU 1 2 Foco não registrado no SivCont 

MT BOV 2 10 Focos não registrados no SivCont 

MT EQU 1 1 ok 

PI BOV 1 1 ok 

PI FAU 1 1 Foco não registrado no SivCont 

PR FAU 2 2 Focos não registrados no SivCont 

RN BOV 2 2 Focos não registrados no SivCont 

SP BOV   3 Focos registrados no SivCont 

Total Geral  22 32  

     
 Inserir no informe mensal os dados que foram registrados no SivCont no período. 
 Retirar do informe mensal os dados que não foram registrados no SivCont no período. 

 

 

Em outubro, houve registro de 22 novos focos e 32 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, Tocantins, Ceará, Sergipe e nos Estados do Norte do país (Figura 10). 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.  

Os dados registrados no Informe Epidemiológico Mensal 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.  

 

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), 
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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 outubro/2016 (semanas 

epidemiológicas 40 a 44), para as doenças sindrômicas registrada no SivCont pode ser visualizada na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Tabela de cobertura da informação do SivCont no mês de outubro de 2016. 

Estados 
Semana 
40/2016 

Semana 
41/2016 

Semana 
42/2016 

Semana 
43/2017 

Semana 
44/2016 

Média 

AC 100 0 100 100 100 80% 

AL 100 100 0 100 80 76% 

AM 0 0 0 0 0 0% 

AP 78 78 78 67 78 76% 

BA 100 100 100 100 100 100% 

CE 95 90 93 98 85 92% 

DF 100 100 100 100 100 100% 

ES 0 100 100 100 93 79% 

GO 65 72 78 77 80 74% 

MA 100 100 100 100 100 100% 

MG 100 100 100 100 100 100% 

MS 100 100 100 100 100 100% 

MT 0 48 52 57 21 36% 

PA 100 79 76 87 100 88% 

PB 48 44 48 56 41 47% 

PE 100 85 100 85 100 94% 

PI 100 100 100 100 100 100% 

PR 70 75 72 81 78 75% 

RJ 100 100 100 0 100 80% 

RN 83 75 83 83 92 83% 

RO 100 0 100 100 100 80% 

RR 100 100 100 100 100 100% 

RS 89 86 95 89 0 72% 

SC 100 100 100 100 100 100% 

SE 100 100 100 100 100 100% 

SP 70 45 50 48 55 54% 

TO 61 64 77 81 77 72% 

Média 80% 76% 82% 82% 81% 80% 
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Observando os dados apresentados na Tabela 8, pode-se ver que a cobertura média nacional, em outubro, foi de 

80% (variando de 76% a 82%).  

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

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

regularidade no registro semanal do SivCont, havendo semanas com cobertura inexistente (MT e ES, na primeira 

semana; AC e RO, na segunda semana; AL na terceira semana; RJ na quarta semana e RS na quinta semana). Chama 

a atenção que no estado do Amazonas, durante todo o mês de outubro (nas 5 semanas) não houve fechamento do 

SivCont, tendo todas as semanas cobertura nula. Tal fato deve ser examinado pelos pontos focais em epidemiologia 

no Estado, a fim de sanar as causas que estão provocando esta irregularidade na cobertura da informação 

epidemiológica.  

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

investigadas pelo SVO. No mês de outubro, houve 469 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, referentes ao mês de agosto de 2016. 

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

Hemorrágica do Suíno 0 0 0 0 0 13 13 

Sem colheita 0 0 0 0 0 12 12 

Com colheita 0 0 0 0 0 1 1 

Nervosa 0 73 18 2 3 2 98 

Sem colheita 0 4 2 0 1 1 8 

Com colheita 0 69 16 2 2 1 90 

Respiratório ou Nervoso em 
Aves 

352 0 0 0 0 0 352 

Sem colheita 343 0 0 0 0 0 343 

Com colheita 9 0 0 0 0 0 9 

Vesicular 0 4 0 0 0 2 6 

Sem colheita 0 3 0 0 0 2 5 

Com colheita 0 1 0 0 0 0 1 

Total 352 77 18 2 3 17 469 

 

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

suspeitas registradas (13 e 6 investigações, respectivamente), ambas com baixa proporção de diagnóstico 

laboratorial para conclusão dos casos (abaixo de 20%). 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 
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(SRN) demandou grande esforço do SVO nas investigações, porém 97,5% 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.  

A distribuição espacial das ocorrências registradas no SivCont, considerando a data da primeira visita dentro do 

mês de outubro como referência, pode ser visualizada na Figura 10. Percebe-se, assim como ocorreu nos meses 

anteriores, 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, Minas Gerais e Pará, 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 do Pará (SV e SRN), Bahia (SV) e Alagoas (SV).  

Assim como ocorreu nos meses anteriores, 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. 
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Figura 11. Distribuição das ocorrências por síndromes, registradas no SivCont, no mês de outubro de 2016. 

*As coordenadas geográficas registradas com quadrantes ou fora do perímetro do estado 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, 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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