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PREFÁCIO 

 
Em 1998, o Escritório Regional para a África da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
juntamente com parceiros técnicos, adoptou uma estratégia para desenvolver e implementar 
sistemas abrangentes de vigilância e resposta em saúde pública nos países africanos, 
inicialmente chamados de vigilância integrada de doenças (VID). No entanto, para destacar a 
ligação entre vigilância e resposta, a estratégia foi posteriormente renomeada como vigilância e 
resposta integrada à doença (VRID). A primeira edição das orientações técnicas da VRID (2002) 
foi amplamente adoptada pelos Estados-Membros. Embora o progresso em direcção a um 
sistema de vigilância integrado e coordenado fosse variável, quase todos os países da região 
investiram recursos humanos e materiais para fortalecer as capacidades dos sistemas de 
vigilância de saúde pública, a fim de prevenir, detectar atempadamente e responder 
adequadamente às ameaças à saúde pública. 
 
A entrada em vigor, em 2007, do regulamento sanitário internacional (RSI 2005), o surgimento 
de novas doenças, patologias e ocorrências e a formulação de estratégias para a gestão de 
riscos de catástrofes (GRC) resultou na necessidade de rever a primeira edição das orientações 
da VRID. Havia também uma necessidade de abordar o crescente fardo das doenças não 
transmissíveis. Além disso, havia a necessidade de reforçar a vigilância baseada na comunidade 
para detecção precoce, confirmação rápida e resposta a ameaças à saúde pública. Para mais 
era necessário alinhar com os objectivos mais amplos de reforço do sistema. Assim, em 2010, 
foi desenvolvida a segunda edição das orientações da VRID. 
 
Apesar da disponibilidade das orientações técnicas da VRID, a região continua a enfrentar 
desafios nos sistemas de vigilância da saúde pública, em relação à capacidade de prevenir, 
detectar e responder a ameaças à saúde pública. O surto sem precedentes de doença do vírus 
Ebola (DVE) de 2014 na África Ocidental e outras emergências sanitárias recentes mostraram 
que o RSI (2005) não foi totalmente implementado em muitos Estados-Membros. Por isso, a 
abordagem das emergências de saúde continua a ser um grande desafio, o que levou ao 
desenvolvimento da terceira edição das orientações técnicas da VRID em 2019. 
 
A fim de construir com eficácia a capacidade dos países membros de utilizar a terceira edição 
das orientações técnicas da VRID, os módulos de formação da VRID também foram revistos na 
3ª Edição dos Módulos de Formação VRID (MF). 
 
Depois da minha eleição em Janeiro de 2015 como Directora Regional, e após consultas 
internas e externas em Maio de 2015, foi divulgada a agenda de transformação do secretariado 
da OMS na região Africana, 2015-2020. Uma das cinco prioridades inter-relacionadas e 
transversais na agenda de transformação é a melhoria da segurança sanitária. 
 
Tenho a satisfação de apresentar a terceira edição dos módulos de formação da VRID que foi 
preparada pelo programa de Emergência de Saúde da OMS (WHE) na região Africana da OMS, 
com participação e envolvimento activo de todos os grupos orgânicos. Além disso, houve um 
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envolvimento activo da Sede da OMS, das equipas de Apoio Inter-Países e dos centros, 
escritórios nacionais da OMS, Estados membros, bem como dos Centros de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e outras partes interessadas relevantes. 
 
Muitas ocorrências de saúde pública (OSP) e emergências e os factores de risco que lhe estão 
associados poderiam ser evitados, ou seus efeitos mitigados. No entanto, os sistemas de saúde 
na maioria dos países continuam inadequados. Para evitar e mitigar os efeitos de futuros riscos 
de segurança e emergências sanitárias, todos os Estados Membros devem implementar as 
orientações técnicas da 3ª edição da VRID, formando todo o pessoal de saúde graças a estes 
módulos de cursos de formação sobre VRID. 
 
Portanto, exorto todos os Estados Membros a implementarem totalmente esta terceira edição 
dos módulos de formação sobre VRID em toda a região Africana da OMS, porque descrevem 
explicitamente o que deve ser criado a cada nível do sistema de saúde para detectar, confirmar 
e responder a doenças/ocorrências de saúde que são responsáveis por todas as doenças 
evitáveis, morte e incapacidade nas comunidades locais. 
 
O custo de uma boa vigilância da saúde pública vista como um bem de saúde pública é 
relativamente muito baixo comparado com muitas outras estratégias. Apelo a todos os 
Estados-Membros, parceiros e financiadores nacionais, regionais e internacionais para que, 
agora, comecemos o trabalho árduo. Vamos todos adoptar esses módulos de formação da VRID 
para reforçar as capacidades de preparação, alerta e resposta para a segurança sanitária em 
todos os lugares da Região Africana da OMS. 
 
Os módulos de formação devem ser utilizados por: 

• trabalhadores de saúde a todos os níveis (incluindo responsáveis de vigilância, médicos, 
pessoal de laboratório e profissionais de saúde pública) 

• equipas de saúde regionais/provinciais e distritais 

• gestores de dados 

• Ponto Focal Nacional do RSI e outros sectores que implementam o RSI 

• autoridades competentes nos pontos de entrada 

• responsáveis de saúde veterinários e da vida selvagem 

• responsáveis de saúde ambiental 

• instituições de formação em saúde 

• responsáveis da cadeia de fornecimentos 

• outros especialistas em saúde pública, incluindo ONG 
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Por fim, faço um apelo a todos vós para garantir que a terceira edição dos módulos de 
formação sobre VRID seja implementada dentro de um contexto mais amplo de reforço do 
sistema de saúde; de melhor coordenação entre a vigilância da saúde humana e animal e 
outros sectores envolvidos na abordagem Uma Só Saúde; de melhor uso da capacidade da rede 
de laboratórios na vigilância e na resposta; e de melhor envolvimento da comunidade em 
intervenções de saúde pública. 
 
 
 
 
 
 
Drª Matshidiso Moeti 
Directora Regional da OMS para África 
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MÓDULO 1: IDENTIFICAR E REGISTAR OS CASOS DE DOENÇAS,  

PATOLOGIAS E OCORRÊNCIAS PRIORITÁRIAS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A estratégia VRID incorpora as abordagens da Vigilância Baseada em Indicadores (VBI) e da 

Vigilância Baseada em Ocorrências (VBO), com o fim de detectar precocemente as doenças, 

patologias e ocorrências prioritárias. O presente módulo descreve o modo de identificar as 

doenças, patologias e ocorrências prioritárias, usando definições padrão de casos, isto é, 

usando a abordagem da VBI. O módulo fornece também orientações para a criação da VBO, 

usando esta abordagem para a detecção, triagem e verificação de alertas que permitam 

detectar ocorrências de saúde pública. Por outro lado, o módulo apresenta uma descrição dos 

procedimentos a adoptar quando se planeia a melhoria das actividades de vigilância e resposta 

na sua área de cobertura e realça o papel dos laboratórios na vigilância e resposta. 

 

1.1.1 FINALIDADE DO MÓDULO 

 

A finalidade deste módulo é apresentar orientações sobre o modo de usar as definições padrão 

de casos para detectar doenças, patologias e ocorrências prioritárias e também de usar o 

sistema de VBO para a identificação, triagem e verificação de alertas que permitam detectar 

ocorrências de saúde pública. Por outro lado, também se pretende indicar os procedimentos 

necessários para planear a melhoria das actividades de vigilância e resposta a todos os níveis do 

sistema de saúde e demonstrar a utilização dos laboratórios para confirmar as doenças 

prioritárias detectadas. 

 

1.1.2 OBJECTIVOS DA APRENDIZAGEM 

 

No final deste módulo, o participante será capaz de: 

a) Usar as definições padrão de casos para identificar doenças, patologias ou ocorrências que 

devam ser notificados ao nível seguinte. 

b) Criar um sistema de Vigilância Baseada em Ocorrências (VBO) 

c) Usar a VBO para a identificação, triagem e verificação de alertas que permitam detectar 

ocorrências de saúde pública. 

d) Compreender os procedimentos necessários para melhorar as actividades de resposta na 

sua área de cobertura 

e) Envolver a comunidade na vigilância das doenças  

f) Melhorar a capacidade dos laboratórios locais para detectarem doenças, patologias e 

ocorrências prioritárias 
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1.2 NOTAS PARA OS PARTICIPANTES 
 

1.2.1 DEFINIÇÃO DAS TERMINOLOGIAS: DEFINIÇÃO PADRÃO DE CASO,  

OCORRÊNCIAS, ALERTAS, TRIAGEM E VERIFICAÇÃO 

 

Definição padrão de caso: 

a) Uma definição padrão de caso é um conjunto acordado de critérios usados para decidir se 

uma pessoa é suspeita de sofrer de uma determinada doença ou patologia. A definição 

indica critérios clínicos e especificações sobre o  tempo, lugar e pessoa.  

b) Geralmente usada na abordagem da VBI para detectar doenças/patologias/ocorrências 

 

Definir uma ocorrência: 

Uma ocorrência, segundo a definição do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), é “uma 

manifestação de doença ou uma ocorrência que cria potencial para doenças”. Pode incluir 

ocorrências que são de origem infecciosa, zoonótica, alimentar, química, radiológica ou nuclear 

e poderão ser transmitidos por pessoas, vectores, animais, produtos/alimentos ou através do 

ambiente. 

 

Definir alertas: 

a) Um alerta é um dado e/ou informação considerados como representando um potencial 

risco agudo para a saúde humana detectado através de uma qualquer fonte (VBO ou VBI). 

b) Alertas são “dados/informação em bruto” e, como tal, terão de ser verificados na sua 

autenticidade (veracidade) e conformidade (genuinidade), através de uma activa 

verificação cruzada da validade da informação com fontes fidedignas.  

c) Nem todos os alertas se tornarãa ocorrências e, como tal, é preciso fazer a sua triagem e 

verificação, antes de se dar início a uma resposta.  

d) Exemplos disso são padrões de doenças ou outra informação que representem um 

potencial risco agudo para a saúde humana, nomeadamente um surto.   

e) Os alertas podem ser relatos de casos ou óbitos (individuais ou concentrados), potencial 

exposição de seres humanos a perigos biológicos, químicos ou radiológicos e nucleares ou 

a ocorrência de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. 

 

Definir triagem: 

a) O processo de rastreio/classificação de dados e informações recolhidas na fase de detecção 

para identificar quaisquer sinais que possam ter importância para a saúde pública.  
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b) i.e. o rastreio de ocorrências ligeiros/irrelevantes de potenciais ocorrências agudos de 

saúde pública e a eliminção de duplicados, bem como a correcção de erros óbvios  

 

Definir verificação: 

É a verificação cruzada pró-activa da validade dos sinais recolhidos, contactando a fonte 

original, outras fontes ou procedendo a investigações no terreno. A verificação requer que as 

mistificações, os falsos rumores e as invenções sejam excluídos de quakquer consideração. 

 

1.2.2 COMO AS DOENÇAS, PATOLOGIAS E OCORRÊNCIAS CHEGAM AO  

CONHECIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

a) As prioridades da vigilância podem ser doenças transmissíveis ou não transmissíveis,  

patologias ou ocorrências que incluam prioridades nacionais ou locais, como surtos 

agudos e mortes ou ocorrências asssociados a ocorrências sanitárias humanas ou animais 

que possam ter consequência directa para a saúde humana.  

b) Uma função essencial do sistema de vigilância da saúde pública é ser capaz de detectar, 

não apenas as ameaças à saúde pública com definições de casos estabelecidas e canais 

formais de notificação, mas também ocorrências ou perigos que não estejam 

especificamente incluídos no sistema formal de notificação.  

c) Podem ser ocorrências como padrões de concentração de doenças ou rumores sobre 

mortes sem explicação. Estas doenças, emfermidades ou ocorrências podem chegar ao 

conhecimento do sistema de saúde de várias maneiras: 

d) Por exemplo: 

i) Uma pessoa adoece e procura tratamento numa unidade de saúde. 

ii) Elevada taxa de internamentos hospitalares pelas mesmas doenças ou sintomas. 

iii) Membros das comunidades comunicam às unidades de saúde ocorrências ou 

ocorrências invulgares a nível local, tais como concentrações de mortes ou doenças 

invulgares, ou provavelmente uma escola comunica ausências invulgares devido a 

sinais e sintomas parecidos, como doença semelhante à gripe (ILI).  

iv) Os agentes de saúde que analisam rotineiramente os registos para encontrar casos 

de doenças específicas observam que existem casos de outra doença prioritária que 

não foram notificados. Por exemplo, um funcionário que, normalmente, analisa o 

registo clínico de casos de Paralisisa Flácida Aguda (PFA) também verifica que foi 

recentemente lançado no registo um caso de cólera. 

v) Agentes de saúde examinam rotineiramente os registos laboratoriais e observam 

registos de casos confirmados de doenças prioritárias, tais como febre amarela ou 

cólera. 
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vi) A rádio, televisão, jornais ou redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc.) noticiam um 

rumor de ocorrências raros e sem explicação na zona, com potencial exposição para 

as pessoas. 

vii) Os registos de ocorrências vitais revelam um aumento de óbitos maternos.  

viii) Relatos invulgares de doenças entre os agentes de saúde.  

ix) Durante a análise de rotina dos relatórios de todas as unidades de saúde da zona, o 

responsável distrital nota que outras unidades da área de cobertura também 

notificaram óbitos de adultos devido a diarreia com sangue, o que pode significar 

que,  provavelmente, existe um surto de Bacillary dysenteriae ou Eschericia coli. 

x) Uma ou algumas mortes invulgares de animais, como aves ou roedores, um número 

invulgarmente elevado de animais doentes que apresentam os mesmos sintomas.  

xi) Os responsáveis pelo ambiente observaram, durante a avaliação de massas de água, 

contaminação que pode ser devida a químicos como chumbo ou a outros químicos 

relacionados com a exploração mineira, o que poderá constituir um alerta precoce para 

intervenções da saúde pública. 

 

1.2.3 ABORDAGENS DA VIGILÂNCIA BASEADA EM INDICADORES (VBI) E VIGILÂNCIA BASEADA 

EM OCORRÊNCIAS (VBO) USADAS PARA DETECTAR DOENÇAS, PATOLOGIAS E 

OCORRÊNCIAS 

 

Realçar os seguintes pontos: 

a) A estratégia VRID usa as abordagens da Vigilância Baseada em Indicadores (VBI) e Vigilância 

Baseada em Ocorrências (VBO) para detectar doenças, patologias e ocorrências. 

b) Como parte dos esforços para aumentar a sensibilidade do sistema de vigilância, todos os 

países deverão igualmente criar um sistema de VBO, juntamente com a VBI, a todos os 

níveis do sistema de saúde, isto é, a nível nacional, regional/provincial, distrital, de unidade 

de saúde e comunitário.  

c) A VBI implica o uso das definições padrão de casos, para identificar doenças, patologias e 

ocorrências, ao passo que a VBO usa a detecção, a triagem e a verificação dos alertas para 

detectar ocorrências. 

i) Ao contrário das definições de casos, que são limitadas e específicas de determinadas 

doenças, a VBO requer a detecção e a notificação imediata dos alertas, que são mais 

vastos e indicam a possibilidade de um grave ocorrência de saúde pública. Os alertas 

que são verificados são classificados coma ocorrências. 

d) A VBI e a VBO são componentes integrantes das actividades de rotina da VRID dos agentes 

da vigilância.  
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e) Tanto a VBI cmo a VBO devem usar os recursos existentes e as infra-estruturas destinadas à 

estratégia de VRID de rotina. 

 

1.2.4 USAR AS DEFINIÇÕES PADRÃO DE CASOS PARA IDENTIFICAR DOENÇAS  

A REPORTAR AO NÍVEL SEGUINTE  

 

As definições padrão de casos são importantes: 

a) Para ajudar a decidir se uma pessoa tem uma determinada doença ou para excluir outros 

diagnósticos de potenciais doenças. 

b) Para assegurar que todos os casos são diagnosticados da mesma forma, 

independentemente do local ou momento em que ocorreram ou de quem os identificou.  

c) Para iniciar as acções de notificação, investigação e resposta pronta, se a confirmação do 

diagnóstico clínico for demorado. 

d) Para comparar o número de casos de doenças, patologias ou ocorrências que ocorreram 

num determinado momento ou local com o número que ocorreu noutro momento ou 

local. Usar as definições padrão de casos também é importante para a implementação do 

Regulamento Sanitário Internacional (2005). 

 

Realçar os seguintes pontos: 

A todos os níveis do sistema de cuidados de saúde, incluindo Port Health, os agentes de saúde 

da comunidade e os pontos focais das comunidades devem ter conhecimento e dispor de 

cópias das definições de casos de doenças, patologias ou ocorrências.  

 

Papel das comunidades na detecção de casos: 

a) Os membros das comunidades desempenham igualmente um importante papel na 

vigilância, facilitando a detecção precoce das doenças, patologias e ocorrências  

prioritários, assim como as acções necessárias.  

b) Os membros das comunidades devem ser orientados no capítulo da vigilância, para 

poderem participar activamente na detecção, notificação e resposta, bem como na 

monitorização dos ocorrências de saúde relacionados com as pessoas ou animais na sua 

área de cobertura.  

c) A nível comunitário, são usadas definições de casos simplificadas para facilitar a rápida 

detecção de doenças, patologias e ocorrências prioritárias ou outros perigos para a 

comunidade. Exemplos de definições de casos para as comunidades encontram-se na 

secção 1 do Anexo  1B da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois. 
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NB: Todos os casos (suspeitos, prováveis e confirmados) devem ser sempre anotados num 

livro de registo ou diário fiável da unidade de saúde e nos formulários de notificação da 

VRID.  

 

1.2.4.1  Abordagem “Uma Só Saúde” para a identificação de ocorrências 

 

a) A abordagem “ Uma Só Saúde” destina-se a aplicar uma abordagem holística na detecção 

conjunta de ocorrências e a realizar a avaliação dos riscos na resposta a possíveis 

ocorrências de saúde pública que ocorram na interface entre as pessoas, os animais e o 

ambiente.  

b) A detecção de ocorrências nos termos da abordagem “Uma Só Saúde” exige, por isso, que 

todos os níveis, desde o comunitário, ao distrital, regional e nacional, reforcem a 

colaboração entre todos os sectores, partilhando a responsabilidade pela detecção dos 

ocorrências que possam ter impacto sobre a saúde humana, animal e ambiental. 

c) Exemplos disso são:  

i) a detecção de um animal com raiva, o que pode facilitar as investigações sobre casos 

humanos da doença; ou relatos de doença animal podem facilitar as investigações de 

casos humanos; ou relatos de doença causada pela exposição a perigos químicos no 

ambiente.  

d) A detecção de ocorrências nos Pontos de Entrada requer igualmente a abordagem “Uma 

Só Saúde” e esta requer o envolvimento de todos os sectores relevantes, tais como os 

ministérios responsáveis pela saúde, como o da saúde, agricultura, pecuária, ambiente, 

imigração e defesa “Todos os ocorrências detectados devem ser partilhados com os outros 

sectores como parte da abordagem “Uma Só Saúde”. 

 

1.2.4.2  Como disponibilizar as definições padrão de casos às unidades de saúde e às 

comunidades 

 

Executar as seguintes acções: 

a) Distribuir as definições padrão de casos, assim como livros de registo para anotações às 

unidades de saúde.  

b) Os profissionais das unidades de saúde de todos os níveis, incluindo os Pontos de Entrada, 

devem conhecer e ter à sua dsposição as definições padrão de casos.  

c) Preparar e distribuir as definições de casos de doenças, patologias e alguns ocorrências 

definidos como prioritários a todas as unidades de saúde, por exemplo, na forma de cartaz 

ou de um pequeno folheto de bolso.  
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NB: As definições de casos propostas com base em programas específicos de doenças  

encontram-se na Secção1, Anexo 1A e Secção 11 da the 3.ª Edição das Orientações 

Técnicas para a VRID Brochura Dois e Seis. 

d) Garantir que todo o pessoal das unidades de saúde conhece o processo de notificação, 

incluindo os níveis de notificação.  

e) Garantir também que as unidades de saúde registam os rumores. 

i) Os registos, que são normalmente usados na maioria dos países, são os do 

Departamento de Ambulatório ou do Departamento de Internamento.  

ii) O oficial da vigilância deve estar em permanente contacto com o ponto focal da 

informação sanitária, para recolher do registo as doenças prioritárias da VRID. 

f) Divulgar as definições de casos na comunidade e realçar o uso dos principais sinais e 

sintomas.  

i) Fornecer informação aos agentes comunitários de saúde, curandeiros tradicionais, 

parteiras, líderes comunitários e voluntários das comunidades sobre o modo de 

reconhecer e notificar doenças, patologias ou ocorrências prioritárias às unidades de 

saúde, usando cartazes, boletins informativos e anúncios durante as reuniões. 

ii) Fornecer também métodos de feedback e o modo de comunicar em devido tempo a 

informação à comunidade, pois isso incentivará os membros da comunidade a 

participarem nas actividades de vigilância e resposta.  

iii) As definições de casos para o nível comunitário devem ser mais simples do que as 

usadas nas unidades de saúde. 

 

Uma lista de exemplos de definições de casos para uso a nível das comunidades consta do 

Anexo 1B, Secção 1 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois 

O seu facilitador apresentará informação acerca da identificação das fontes de informação 

para ocorrências de doenças numa comunidade e acerca do uso das definições de casos a 

nível de distrito, unidade de saúde e comunidade.    

Poderá também ler essa informação na 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID 

Brochura Dois, secção 1, páginas 3 a 5 e rever os pontos no Anexo 1A. 

 

1.2.5 CRIAR A VIGILÂNCIA BASEADA EM OCORRÊNCIAS (VBO) A TODOS OS NÍVEIS 

 

1.2.5.1 Funções da VBO a todos os níveis 

 

O seu Facilitador usará a Figura 1 abaixo para ilustrar as funções (Fn) da VBO a todos os 

níveis: 
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Figura 1: Funções da VBO a todos os níveis do sistema de saúde 

 

O seu facilitador explicará os passos para a criação da VBO a todos os níveis do sistema de 

saúde nas apresentações seguintes 

 

1.2.5.2 Passos para criar a VBO a nível nacional/regional/provincial 

 

Passo 1:  Criar linhas de atendimento da VBO e centros de exame da imprensa  

para a detecção de alertas  

 

Este passo envolve duas importantes actividades, nomeadamente, a criação de linhas de 

atendimento para a VBO e centros de exame da imprensa, como abaixo se descreve. 

 

A.  CRIAR LINHAS DE ATENDIMENTO PARA A VBO: 

 

a) Uma linha de atendimento é uma linha telefónica que as pessoas podem usar para obter 

informação numa organização ou para fornecer informação a uma organização. Trata-se de 

um número curto para receber chamadas telefónicas directamente ou informação de 

plataformas de redes sociais como o WhatsApp, Facebook ou Twitter.  
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b) Deve ser gratuita (o custo de notificar alertas às autoridades de saúde pública deve ser 

nulo). 

c) Para maior facilidade de memorização, recomenda-se que haja um número único que 

possa ser usado como linha de atendimento. O mesmo número pode ser usado para 

chamadas telefónicas, serviço de mensagens curtas (SMS) e plataformas de redes sociais, 

para evitar confusões. Por exemplo, se o número da linha de atendimento for 499, as 

mensagens enviadas por SMS ou pelo Messenger do Facebook devem também ser 

enviadas para o mesmo número.  

d) Os residentes na comunidade devem ser incentivados a comunicar ocorrências que possam 

ter impacto sobre a saúde pública, incluindo novos ocorrências ou surtos de saúde pública.  

e) Divulgar o número de atendimento junto das autoridades sanitárias, voluntários das 

comunidades para a saúde, organizações não governamentais, líderes religiosos e outros, 

escolas e também publicitá-lo através de mensagens nas línguas locais, na televisão, rádio 

e jornais.  

f) Estabelecer parcerias com empresas de comunicação que possam divulgar o número de 

atendimento através de mensagens de texto aos seus clientes. Essas mensagens devem 

incluir a finalidade da VBO, a importância de comunicar imediatamente os alertas e o modo 

de os comunicar. 

g) Reunir uma equipa de operadores da linha de atendimento da VBO, disponível 24 horas 

por dia, a fim de poderem dar resposta às chamadas ou pedir informação à comunidade. 

 

Metodologia das chamadas:  

a) O operador que atende a chamada deve começar por cumprimentar e agradecer a quem 

telefona a sua iniciativa de comunicar ao ministério da saúde, ou a outro ministério 

relevante que opere a linha de atendimento, potenciais ocorrências de saúde pública.  

b) Em seguida, deve fazer um conjunto de perguntas que reflictam directamente as questões 

colocadas no registo dos alertas.  

c) No final da chamada, o assistente deve agradecer à pessoa que fez a chamada pelo seu 

tempo, paciência e iniciativa. 

d) O operador deve registar directamente no livro de registos de alertas, aqueles que 

correspondam à lista de alertas pré-definida.  

e) As chamadas devem ser devolvidas o mais rapidamete possível nas situações em que uma 

chamada é interrompida ou desligada ou se as chamadas forem feitas enquanto o 

operador está ocupado; isso será a garantia de que todos os alertas são recolhidos 
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Metodologia das mensagens:  

a) Quando se recebe um SMS ou uma mensagem através das redes sociais, o remetente deve 

ser cumprimentado por um sistema de mensagens automáticas, agradecendo a mensagem 

e informando que será brevemente contactado por um operador.  

b) A informação do remetente pode ser recebida por um sistema automático de questionário 

ou operadores.  

c) Os dados devem ser registados directamente no livro de registo de alertas, de acordo com 

a lista de alertas pré-definida para o país.  

d) Deve ser recolhida informação sobre o remetente para posterior comunicação e 

pormenores sobre os sinais comunicados. Poderá ser necessário telefonar directamente ao 

remetente, se se pretender obter mais informações. 

 

NB: As linhas de atendimento devem ser criadas a nível nacional, regional/provincial e 

distrital. 

 

a) A nível nacional: a linha pode ser criada no Centro Nacional de Operações para as 

Emergências de Saúde Pública (PHEOC), para receber e registar alertas de todo o país. 

b) A nível regional/provincial e distrital: a linha de atendimento pode ser criada nas 

instalações das Autoridade Regional/Provincial de Saúde ou no PHEOC Regional/Provincial, 

quando este exista, para receber e registar os alertas provenientes da região/província. 

c) A nível distrital: a linha de atendimento pode ser criada nas instalações da Autoridade 

Distrital de Saúde para receber e registar os alertas provenientes do distrito, inclusive das 

unidades de saúde e dos pontos focais das comunidades. 

 

B. CRIAR O CENTRO DE EXAME DA IMPRENSA: 

 

a) A imprensa é constituída por canais gerais de comunicação entre uma população e 

funciona como instrumento de recolha que é usado para guardar e divulgar informação ou 

dados. Por exemplo, jornais, revistas, TV, rádio, boletins e outras formas impressas de 

comunicação, assim como fontes electrónicas ou informáticas 

b) O exame da imprensa é um processo activo que deve ser executado usando diferentes 

meios de comunicação 

c) Recomenda-se que o exame da imprensa se realize a nível nacional 

d) Formar agentes de saúde para efectuar o exame da imprensa regularmente, ou seja, 

diariamente  
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e) As fontes do exame da imprensa podem ser oficiais e não oficiais 

i) Fontes de imprensa oficiais:  

NB: Os alertas detectados por fontes oficias são fiáveis e não requerem mais 

verificação 

Exemplos de fontes de imprensa oficiais: 

• Websites de sectores governamentais, incluindo ministérios da saúde, agricultura, 

negócios estrangeiros, etc. 

• Websites de organizações oficiais como universidades e centros de investigação 

internacionalmente reconhecidos  

• Websites oficiais da OMS  para Alerta Precoce, e.g., a página da OMS sobre 

Informação de Ocorrências do RSI para os Pontos Focais Nacionais, que é uma 

plataforma segura apenas acessível a pontos focais nacionais  

• Notícias da OMS sobre surtos de doenças  

• Websites dos Escritórios Regionais da OMS, e.g. AFRO, EMRO, EURO, SEARO, 

WPRO, PAHO 

• Websites de doenças específicas, e.g., Vigilância e Resposta Mundiais à Gripe 

ii) Fontes de imprensa não oficiais: 

NB: Os alertas detectados através destas fontes não são fiáveis e têm de ser 

verificados. 

Exemplos de fontes de imprensa não oficiais  

• Jornais e revistas 

• Conteúdo online dos canais de televisão e rádio  

• Redes sociais, e.g. Facebook e Twitter, etc. 

• Websites não oficiais, e.g. ProMED, The Global Informação Network (GPHIN), 

HealthMap, MEDISYS etc. 

 

Métodos de exame da imprensa online  

O exame da informação online pode ser feito manual e automaticamente 

 

Passos para o exame manual 

a) Elaborar uma lista de verificação para uma revisão agendada (e.g., diária) das fontes online. 

b) Elaborar uma lista de alertas prioritários relativamente às estratégias, capacidades e 

recursos do país.  

c) Elaborar uma lista de palavras-chave relacionadas com alertas prioritários, incluindo 

doenças, síndromes ou ocorrências. 
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d) Visitar todos os websites pré-determinados na lista de verificação de fontes online para 

procurar palavras-chave. 

 

Busca automática 

a) Existem vários instrumentos tecnológicos automáticos que podem ser usados para 

procurar informação online em fontes pré-definidas.  

b) Esses instrumentos podem poupar tempo e esforço, bem como ajudar à detecção precoce 

de ameaças à saúde pública.  

c) Exemplos de busca automática são: 

i) RSS (Rich site summary), que são ferramentas de software normalizado que 

monitorizam os websites pré-definidos e informam o utilizador sobre actualizações. 

ii) Fontes baseadas no contribuinte que se baseiam na partilha de informação entre os 

profissionais de saúde, onde as pessoas recolhem informação que pode ser 

consultada através de fontes de informação partilhadas, e.g. ProMed.  

iii) Fontes ou serviços automáticos de informação desenvolvidos pelos governos ou 

organizações internacionais para recolherem informação sobre saúde em várias 

fontes, podendo por isso reduzir o tempo gasto na busca de fontes individuais. A 

estas fontes chamam-se agregadores de dados. 

 

Passo 2: Detecção de alertas 

a) Detecção de alertas é o processo de recolher informação sobre os potenciais ocorrências 

de saúde pública notificados à linha de atendimento.  

b) Membros do público em geral podem comunicar com a linha de atendimento através de 

chamadas, SMS, mensagens pelas redes sociais ou websites de conversa. 

c) A equipa da linha de atendimento deve filtar as notificações recebidas nos telefonemas 

para determinar que alertas são válidos. 

d) Uma lista de alertas desenvolvidos pelas autoridades nacionais de saúde pública deve ser 

fornecida aos operadores da linha de atendimento, para que possam continuar a registar 

os alertas. 

e) O operador que recebe a chamada deve registar os alertas válidos num livro de registo de 

alertas.  

f) Os alertas podem também ser detectados por exame da imprensa, quer de forma manual 

quer automática.  
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g) Exemplos de alertas pré-determinados: 

Código Alertas a notificar 

01 
Duas ou mais pessoas que se apresentam com doença grave semelhante no mesmo local 

(e.g., casa, local de trabalho, escola, rua) no espaço de uma semana 

02 
Grande número de mortes sem explicação de aves, gado, outros animais domésticos ou 

selvagens   

03 
Doença grave de um agente de cuidados de saúde após exposição a doentes com sintomas 

semelhantes  

04 
Um ou mais doentes hospitalizados com doença grave não explicada, incluindo a não 

resposta ao tratamento padrão 

 

Passo 3: Registo de alertas da VBO 

a) Alertas recolhidos na imprensa e linhas de atendimento que correspondam à lista de 

alertas pré-definida devem ser anotados num livro de registo de alertas. 

b) Cada alerta recolhido deve incluir dados acerca da detecção, triagem e verificação de 

alertas, até ser dada uma resposta.  

i) O registo de alertas deve incluir um conjunto mínimo de dados que permita detectar 

os alertas, por exemplo: 

ii) Fonte/informador: nome, telefone de contacto e hora, local e data do telefonema 

/detecção. 

iii) Alerta: quando aconteceu, quem foi afectado (casos, mortes) e onde começou e se 

propaga.  

c) Acompanhar o alerta: triagem, verificação, avaliação dos riscos e resposta.  

 

O seu Facilitador mostrará como preencher o Livro de Registo de Sinais para as Linhas 

de Atendimento e/ou Exame da Imprensa 
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Livro de Registo de Alertas para as Linhas de Atendimento e/ou Exame da Imprensa 

[NB: este livro deve ser preenchido pelo operador/examinador de imprensa designado] 

Variáveis Resposta 

1.  Fonte de informação:  

a) Fonte: CBS, HEBS, Exame da imprensa, Linha de 

atendimento (podem ser apresentadas outras 

categorias) 

 

b) Informação do relator: membro da equipa nacional, 

voluntário comunitário de saúde, agente de cuidados de 

saúde, etc. 

 

c) Data e Hora: da detecção/recepção do alerta 

(DD/MM/AAA e HH:MM) 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

d) Referência/Contacto: Ligação, nome e número de 

telefone do contacto 

 

2.  Informação sobre o alerta:  

a) Tipo de alerta: Humano; Animal; Ambiental  

b) Alerta: da lista de alertas dos países  

c) Localização: informação sobre o local, que pode seguir 

os níveis administrativos  

 

d) Data do início: quando começou  

e) Casos: número de casos  

f) Mortes: número de mortes  

g) Descrição: texto narrativo para mais informações, 

incluindo as actividades de resposta (pela comunidade 

ou autoridade de saúde ou outra) 

 

3.  Actividades de seguimento   

a) Seguimento: Descartar, monitorizar, verificar  

Data-Hora: DD/MM/AAAA/ HH:MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

b) Enviado para verificação: Sim/Não 

Data-Hora: DD/MM/AAAA / HH:MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

c) Verificado: Sim/Não 

Data-Hora: DD/MM/AAAA / HH:MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

d) Avaliação do risco: muito baixo/baixo/moderado/ 

elevado/muito elevado 

 

e) Enviado para resposta: Sim/Não 

Data-Hora: DD/MM/AAAA / HH:MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

f) Estado da resposta: não iniciada; em curso; completada 

Data-Hora: DD/MM/AAAA / HH:MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 
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Passo 4: Realizar a triagem de alertas de VBO 

 

Realizar a avaliação dos alertas para verificação 

a) Se o alerta corresponder a um dos alertas prioritários do país, deve ser imediatamente 

submetido a verificação.  

b) Se o alerta for definido genericamente, e.g., uma ocorrência invulgar  podendo constituir 

uma ameaça para a saúde pública, deve ser avaliado por um especialista habilitado em 

saúde pública ou pelo líder da equipa, para decidir se o alerta pode ser descartado ou deve 

ser verificado. 

 

Passo 5: Efectuar a verificação dos alertas para a VBO 

a) A verificação é um passo essencial para confirmar a validade dos alertas recebidos e deve 

ser efectuada por peritos na matéria, e.g., especialistas em saúde pública.  

b) A verificação deve realizar-se no nível local mais próximo da localização do alerta. 

c) Se o alerta for detectado a nível nacional, é comunicado ao respectivo ponto focal 

regional/provincial (Equipa Regional/Provincial de Saúde) onde o alerta foi localizado, por 

telefone, SMS ou correio electrónico, etc.  

d) A Equipa Regional/Provincial de Saúde notifica depois a Equipa Distrital de Saúde 

respectiva. 

e) A Equipa Distrital de Saúde, com o apoio de peritos regionais/nacionais, deve proceder à 

verificação dos alertas. 

f) Todos os alertas devem ser verificados no espaço de 24 horas. 

g) Quando um alerta é verificado e exigir a tomada de medidas, fica determinado que se 

trata de uma ocorrência.  

h) A Equipa Distrital de Saúde, com o apoio de peritos regionais/nacionais, deve iniciar 

imediatamente as investigações, recolhendo mais informações no terreno (efectuando 

exames físicos, recolhendo amostras laboratoriais, etc.), usando os formulários existentes 

para a investigação de casos/ocorrências de VRID. 

i) Os ocorrências confirmados que correspondam às definições padrão de casos devem ser 

registados pela respectiva Equipa Distrital de Saúde no sistema IBS e comunicados ao nível 

seguinte do sistema de cuidados de saúde, isto é, através dos instrumentos existentes para 

a recolha de dados da VRID e seguir os procedimentos de notificação da VRID (consultar a 

secção 2 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois ). 
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Passo 6: Efectuar a avaliação e a caracterização dos riscos  

a) Quando um alerta é verificado coma ocorrência, começa a avaliação dos riscos.  

i) A avaliação dos riscos é um processo sistemático e contínuo de recolher, avaliar e 

documentar informação que constitua fundamento para a tomada de medidas 

destinadas a gerir e minimizar as consequências negativas de uma ocorrência de 

saúde pública aguda.  

b) A primeira avaliação dos riscos de uma ocorrência deve ser efectuada no espaço de 48 

horas após a detecção de um ou mais alertas 

c) A Equipa Nacional deve liderar a avaliação dos riscos com a respectiva equipa 

regional/provincial de saúde e a equipa distrital de saúde  

d) A avaliação é um processo pelo qual a informação disponível acerca de uma ocorrência real 

é analisada, sendo decidido se constitui um risco imediato para a saúde pública. Neste 

caso, efectua-se uma avaliação completa dos riscos (consultar a secção 4 da 3.ª Edição das 

Orientações Técnicas para a VRID Brochura Três).  

i) Relativamente aos alertas que foram considerados uma ocorrência real, mas que não 

constituam um risco imediato para o público, a equipa deve monitorizar a ocorrência 

e efectuar a avaliação dos riscos, quando houver novas informações. 

 

1.2.5.3 Passos para a criação da VBO a nível distrital 

 

a) Os passos para a criação da VBO a nível distrital são semelhantes aos do nível nacional. 

b) Contudo, as autoridades sanitárias do nível distrital recebe, normalmente, a informação 

relacionada com a VBO sob a forma de alertas, principalmente das unidades de saúde e 

comunidades, através de telefone/mensagens de texto/WhatsApp.  

c) Receber e documentar os relatos de alertas. 

i) Registar a informação verbal ou escrita das unidades de saúde e comunidades acerca 

de suspeitas de surtos, rumores, ocorrências/alertas não explicados no livro de 

registos de surtos suspeitos do distrito (consultar a secção 4, Anexo 4A da 3.ª Edição 

das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Três). 

d) A equipa distrital de saúde deverá desempenhar as seguintes funções: Triagem, Verificação 

e Avaliação dos riscos. 

e) Triagem de alertas 

i) Quando a equipa distrital de saúde recebe informação acerca de um alerta 

notificado, deve efectuar a triagem, fazendo as seguintes perguntas 

• A informação comunicada é relevante para um alerta precoce (i.e., o alerta pode 

ser uma ocorrência genuíno de saúde pública?) 
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• O alerta foi anteriormente comunicado (i.e., o alerta é duplicado?) 

ii) A triagem pode realizar-se numa visita pessoal ao terreno, por mensagem de texto ou 

por telefone.  

iii) Após a triagem: 

• Se o relato não for relevante ou for duplicado, poderá se descartado. Não será 

preciso tomar mais medidas.  

• Se a informação for descartada, comunicar a seguinte informação aos pontos 

focais da VBO das US/pontos focais da vigilância que comunicaram o alerta.  

▪ Devem continuar a monitorizar a situação e notificar o distrito, se a situação 

se alterar e o alerta for encontrado. 

▪ Não há problema por terem notificado um alerta que se verificou ser falso e 

são incentivados a continuar a notificar alertas quando estes são detectados.  

• Se a notificação for pertinente e não for duplicada, a equipa distrital de saúde 

que recebeu a informação sobre o alerta deverá verificar a informação. 

f) Verificar alertas 

i) A equipa distrital de saúde deve verificar todos os alertas submetidos a triagem que 

sejam pertinentes para a VBO. 

ii) A equipa distrital de saúde que recebe os alertas das unidades de saúde e das 

comunidades deve também verificar esses alertas, antes de eles serem determinados 

coma ocorrências. 

iii) A verificação é a determinação de que um alerta é válido (i.e., não é um falso alarme, 

nem um falso rumor), fidedigno e que corresponde a, pelo menos, um dos alertas 

pré-definidos para a implementação da VBO.  

iv) Os critérios para a verificação devem incluir perguntas às pessoas que notificaram o 

alerta, para saber se elas compreenderam correctamente o alerta, se este foi 

confirmado ou não por, pelo menos, duas fontes diferentes ou o facto de o alerta ter 

sido notificado por uma pessoa com autoridade médica (e.g., um veterinário, médico 

ou assistente de laboratório).  

v) Para efectuar a verificação, a equipa distrital de saúde deve fazer perguntas à pessoa 

que comunicou o alerta e, possivelmente, também a outras pessoas. Estas poderão 

ser o doente, a sua família e amigos e/ou outras pessoas da comunidade.  

vi) A verificação pode ser feita pessoalmente no terreno ou pelo telefone.  

vii) Usar o instrumento de verificação da VBO. 

viii) O resultado de uma verificação é a confirmação de que o alerta é verdadeiro ou falso. 

Quando o alerta é verificado, torna-se uma ocorrência.  

ix) Após a verificação: 

• Se o alerta for considerado uma ocorrência de saúde pública, é comunicado 

imediatamente ao nível regional/provincial  
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• Se o alerta não for considerado uma ocorrência de saúde pública, a situação é 

monitorizada, para garantir que não se tornará uma ocorrência de saúde pública  

• Registar as ocorrências confirmadas nos instrumentos e plataformas existentes 

para a recolha de dados da VRID e comunicar ao nível seguinte (consultar a 

secção 2 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois). 

g) Efectuar a avaliação dos riscos de acordo com as orientações nacionais. 

 

O seu Facilitador demonstrará como deve usar a Vigilância Baseada em 

Ocorrências: Instrumento de Verificação para verificar os alertas notificados 

 

Modelo de Vigilância Baseada em Ocorrências: um instrumento de verificação 

 

Quando um alerta é notificado por um ponto focal da VBC ou unidade de saúde, a Equipa 
Distrital de Saúde usará este instrumento para verificar se o alerta é VERDADEIRO ou FALSO.  
 

O processo de verificação do alertas deve responder a três questões essenciais: 

a) O relato é rigoroso (i.e., verdadeiro)? 

b) A informação foi comunicada por uma fonte ou fontes fidedignas? 

c) O relato cumpre os critérios relativos a um ou mais alertas? 
 

O gráfico abaixo apresentado pode ser usado para determinar o resultado da verificação do 
alerta, depois de recolhida e validada informação suficiente 

 

• A notificação é uma 

brincadeira ou um falso 

rumor 

• A informação foi 

comunicada por uma fonte 

não fidedigna (e.g., por 

ouvir dizer) 
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corresponde aos alertas 

pré-definidos  
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• A informação é rigorosa e 
verdadeira 

• A notificação corresponde a 
um ou mais dos alertas pré-
definidos  

• A informação foi 
comunicada por uma fonte 
ou fontes fidedignas (e.g., 
voluntário comunitário de 
saúde, ponto focal de uma 
unidade de saúde ou 
informador credível) 

√ 
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1.2.5.4 Passos para a criação da VBO a nível de unidade de saúde 

 

Note os seguintes pontos: 

a) A vigilância baseada em indicadores (VBI) nas unidades de saúde implica a notificação  

imediata, semanal ou mensal, da lista pré-determinada de doenças com base nas 

definições de casos.  

b) A vigilância baseada em ocorrências (VBO) nas unidades de saúde (VBO-US) ensina aos 

clínicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde relevantes a notificar o padrão de 

alertas de doenças, tais como uma concentração de doenças, e não é específica das 

doenças.  

c) A VBO pode permitir a detecção de ameaças à saúde pública emergentes ou reemergentes, 

porque não é específica das doenças, requer notificação imediata e é altamente sensível e 

ampla.  

d) Adicionalmente, como a notificação não exige resultados laboratoriais e se baseia na 

experiência dos clínicos, a VBO é mais prática e muito simples de criar e manter.  

e) As unidades de saúde devem participar, tanto na VBI como na VBO, uma vez que ambas se 

complementam, levando à detecção precoce de doenças, patologias e ocorrências. 

 

Note os passos da VBO conduzida nas unidades de saúde. 
 
Passo 1: Detecção de alertas 

a) Seleccionar e dar formação aos pontos focais da VBO: os pontos focais existentes para a 

vigilância nas unidades de saúde podem receber formação para desempenhar esse papel. 

b) Os pontos focais da VBO devem informar o restante pessoal para notificar imediatamente 

os sinais quando observam ou ouvem dizer que ocorreu um desses alertas no seu local de 

trabalho. 

c) Os profissionais de cuidados de saúde, incluindo os clínicos, enfermeiros e responsáveis 

pelo controlo das infecções devem ser sensibilizados para reconhecer os alertas e notificá-

los imediatamente.  

d) Detectar um alerta significa identificar ou suspeitar da ocorrência de alertas pré-

determinados designados pelas autoridades nacionais de saúde pública. 
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e) Exemplos de alertas de VBO-US: 

Código Alertas de VBO nas unidades de saúde que devem ser notificados  

01 
Qualquer doença grave num agente de saúde, depois de cuidar de um paciente com 
doença semelhante 

02 Grande número de internamentos súbitos por qualquer doença grave do mesmo tipo 

03 
Qualquer doença grave invulgar e não explicada, incluindo a não resposta ao 
tratamento padrão  

04 Aumento do uso de um determinado medicamento 

 

Passo 2: Notificação de alertas 

a) A notificação de alertas significa comunicar com um ponto focal da VBO/ponto focal da 

vigilância nas unidades de saúde, os quais devem informar imediatamente a equipa 

distrital. 

b) Isso pode ser feito através de um telefonema, SMS ou pessoalmente, mas tem de ser feito 

imediatamente: no mesmo dia e tão rapidamente quanto possível.  

 

Passo 3: Triagem e verificação 

a) A equipa distrital de saúde, logo que receba notificação dos alertas, deve proceder à 

triagem e verificar todos os alertas no espaço de 24 horas após a detecção do alerta, 

usando o instrumento de verificação.  

b) No caso de uma ocorrência verdadeiro, são imediatamente implementadas investigações e 

tomadas medidas de resposta, de acordo com as estruturas existentes de VRID.  

c) A equipa distrital deve dar feedback regular às unidades de saúde que fizeram a 

notificação. 

 

1.26 ACTUALIZAR OS PROCEDIMENTOS DISTRITAIS PARA A VIGILÂNCIA E RESPOSTA 

 

Pelo menos, uma vez por ano, os níveis distrital, regional/provincial e nacional devem actualizar 

a informação de que dispõem sobre as unidades de saúde, pontos de entrada e laboratórios da 

sua área de cobertura.  Isso permitirá ter informação actualizada acerca das populações-alvo e 

das actividades da saúde pública no distrito, região/província e em todo o país.   
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Por exemplo, as populações-alvo podem ser: 

a) Crianças menores de 5 anos de idade.  

b) Crianças em idade escolar.  

c) Mulheres em idade fértil. 

d) Todos os adultos e crianças de diferentes faixas etárias.  

e) Pessoas que vivem em acampamentos de refugiados na sua zona. 

 

Incluir também a localização dos principais programas de saúde pública na zona, tais como 

organizações públicas, privadas e não governamentais que prestem serviços clínicos ou 

desenvovlam actividades de saúde pública, como projectos de água potável, serviços de 

vacinação, cuidados maternos e neonatais ou alimentação de crianças mal nutridas. 

 

Incluir na actualização uma lista das unidades de saúde, pontos de entrada e outros locais que 

possam comunicar informação sanitária ao distrito.  Actualizar igualmente a lista de pontos 

focais da vigilância no distrito. Certificar-se de que conhecem as doenças, patologias e 

ocorrências prioritárias que são preocupantes e fornecer-lhes informação sobre as definições 

de casos e quando comunicar. 

 

Fazer o mapeamento dos riscos de todos os perigos para a saúde pública, conforme 

especificados no RSI (2005), incluindo risccos químicos, zoonóticos, radiológicos e nucleares. 

Pode usar-se o Instrumento Estratégico para Avaliar Riscos (STAR), OMS, Versão provisória, 

3.3.1, Julho de 2017 (em anexo, como material de consulta). 

 

Identificar potenciais representantes da comunidade que possam participar na vigilância 

baseada nas comunidades:  

a) Qualquer membro da comunidade que seja aceite pela comunidade poderá ser um ponto 

focal da vigilância baseda na comunidade (VBC). 

b) Devem ser selccionados pelas comunidades em que vivem, para aumentar a capacitação e 

apropriação da VBC. 

c) Manter um inventário actualizado das pessoas selccionadas com informação sobre os seus 

contactos, incluindo a correspondente unidade de saúde. 

d) Fornecer-lhes uma lista das definições simplificadas de casos, para facilitar a detecção e a 

notifcação dos casos (consultar a Secção1, Anexo 1B da 3.ª Edição das Orientações Técnicas 

para a VRID). 

 

Distribuir formulários actualizados de recolha de dados, instrumentos de notificação, registos 

de listas ordenadas e orientações técnicas. 
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Ao realizar a actualização das descrições da área de cobertura, verificar se todos os locais de 

notificação têm uma quantidade adequada de instrumentos de notificação da vigilância 

(formulários, listas ordenadas, registos ou outros meios de notificação dos dados da vigilância 

ao distrito). 

 

O seu facilitador apresentará informação sobre a forma de melhorar os procedimentos de 

vigilância no distrito e a importância de envolver a comunidade.   

Poderá ler também essa informação na 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID 

Brochura Dois, Secção 1, páginas 6 a 7.   

 

1.2.7 PAPEL DO LABORATÓRIO NA DETECÇÃO DE DOENÇAS, PATOLOGIAS  

OU OCORRÊNCIAS PRIORITÁRIAS 

 

Existem várias doenças ou patologias com sinais e sintomas que são idênticos ou semelhantes a 

outras doenças ou patologias. Por exemplo, uma criança com febre e erupções cutâneas em 

todo o corpo pode ter um diagnóstico de sarampo, embora possa haver diversas causas para a 

apresentação clínica da criança. 

 

A confirmação laboratorial do diagnóstico das doenças, patologias e ocorrências sob vigilância é 

essencial para a vigilância das doenças, porque os resultados laboratoriais ajudam a: 

a) Diagnosticar com rigor a doença em determinado doente, e 

b) Verificar a causa (ou etiologia) de um surto suspeito. 

 

 

1.2.8 PRATICAR OS EXERCÍCIOS 

 

Quando acabar de ler a informação, o Facilitador apresentará os Exercícios 1 a 6. 

 

  

O seu facilitador apresentará informação sobre o modo de melhorar a capacidade dos 
laboratórios locais para a vigilância e resposta no seu distrito. Receberá também 
informação sobre o papel dos laboratórios em cada nível do sistema de saúde e a 
importância das redes de laboratórios no seu distrito ou na sua zona.   

Poderá ler essa informação na Secção 1, páginas 9 a 12 e Anexos 1D e 1E  na 3.ª Edição das 
Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois. 

Quando tiver terminado, pode começar a fazer os Exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
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1.2.8.1  Exercício 1 

Exercício 1 
 

Neste exercício, irá praticar a identificação de fontes de informação.   

 

Instruções: Leia o pequeno estudo de caso e responda às perguntas. Quando tiver terminado o 

exercício, o seu facilitador orientará uma discussão em grupo. 

* * * * 

Estudo de caso: 

 

Uma estação de rádio local anunciou que, na comunidade de Salgaa, tinha ocorrido um 

concentração de mortes devidas a uma doença misteriosa. Os doentes apresentavam-se com 

febre, dores de cabeça, dores musculares e dores de costas. De acordo com a notícia da rádio, 

quatro adultos e duas crianças morreram nos últimos quatro dias. As autoridades sanitárias do 

distrito estão presentemnete a investigar o surto. 

 

Perguntas 

 

1. A equipa distrital tem estado a recolher informação para verificar a notícia dada pela rádio.  

Quais são as possíveis fontes de informação sobre ocorrências sanitários neste distrito? 

 

 

 

 

 

2. Que tipo de informação recolheria de cada uma das fontes que constam da sua lista? 
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3. Pense no surto mais recente ou ocorrência sanitário invulgar que ocorreu no seu distrito. 

Descreva a ocorrência e depois apresente a lista das fontes de informação que a sua equipa 

distrital consultou. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe o seu facilitador, quando tiver terminado o exercício 

 

1.2.8.2 Exercício 2 

Exercício 2 
 

Neste exercício, irá praticar a procura de definições de casos nas Orientações Técnicas.  

 

Instruções: Na Tabela 1.1 abaixo, há colunas com títulos para a definição de caso suspeito e de 

caso confirmado no distrito ou na unidade de saúde. Há também uma coluna para sinais e 

sintomas que são usados para notificar um caso suspeito pela comunidade.  No exercício 

seguinte, terá de consultar a Secção 11, começando na página 122, ou a Secção 1, Anexos 1A e 

1B (páginas 14 a 36) da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochuras Seis e Dois, 

para encontrar a informação que lhe falta.  Quando tiver encontrado essa definição, registe-a 

na caixa abaixo.  O primeiro exemplo, para a cólera, já foi preenchido para si.  

* * * 
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Tabela 1.1: Usar as definições padrão de casos 

DOENÇA DEFINIR UM CASO CONFIRMADO CASO PROVÁVEL 
DEFINIR UM CASO SUSPEITO 

UNIDADE DE SAÚDE COMUNIDADE 

Cólera Um caso suspeito com Vibrio cholerae O1 ou O139 

confirmado por cultura ou reacção em cadeia da polimerase 

PCR e, nos países em que não haja cólera ou esta tenha sido 

eliminada, a estirpe Vibrio cholerae O1 ou O139 seja 

comprovadamente toxigénica  

Um caso suspeito com teste 

positivo para Vibrio Cholerae O1 

ou O139 pelo Teste Rápido de 

Diagnóstico da Cólera (TDR) 

OU 

Um caso suspeito que esteja 

epidemiologicamente ligado a 

um caso confirmado de cólera 

Nas zonas em que não tenha sido declarado 

um surto de cólera: um doente com dois anos 

ou mais que se apresente com diarreia 

aquosa aguda e desidratação grave ou 

moribundo devido a diarreia aquosa aguda.  

Nas zonas em que esteja declarado um surto 

de cólera: uma pessoa que se apresente com 

diarreia aquosa grave ou por esse motivo 

esteja moribundo. 

Uma pessoa com 3 ou mais 

fezes moles nas últimas 24 

horas 

Meningite 

bacteriana  

Um caso suspeito ou provável que esteja laboratorialmente 

confirmado por cultura ou identificação (i.e., reacção em 

cadeia da polimerase) de um agente patogénico (Neisseria 

meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae tipo b) no CSF ou sangue 

Um caso suspeito com aspecto 

macroscópico de CSF turvo, 

esbranquiçado ou purulento ou 

com exame microscópico 

revelando diplococos Gram 

negativos, diplococos Gram 

positivos, bacilos Gram positivos; 

ou contagem de leucócitos com 

mais de 10 células/mm3 no teste 

de aglutinação  positivo 

Uma pessoa com início súbito de febre (>38,5 

°C rectal ou 38,0 °C axilar), e rigidez no 

pescoço  ou outros sinais meníngicos, 

incluindo fontanelas proeminentes nos 

bebés. 

Uma pessoa com febre e 

rigidez no pescoço 

Síndrome de 

febre 

hemorrágica 

aguda 

Um caso suspeito com confirmação laboratorial ou ligação 

epidemiológica a casos ou surtos confirmados. 

 Início agudo de febre com duração inferior a 

3 semanas numa pessoa gravemente 

doente/ou uma pessoa morta e 2 dos 

seguintes problemas: erupção hemorrágica 

ou purpúrica; epistaxe (sangramento nasal); 

hematemese (vómito com sangue); 

hemoptise (expectoração com sangue); 

sangue nas fezes; outros sintomas de 

hemorragia  e desconhecimento de factores 

de predisposição para manifestações 

hemorrágicas OU suspeita clínica de qualquer 

doença viral. 

Uma pessoa com doença não 

explicada, com febre e 

hemorragia, ou que tenha 

morrido após doença grave 

não explicada, com febre e 

hemorragia  
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DOENÇA DEFINIR UM CASO CONFIRMADO CASO PROVÁVEL 
DEFINIR UM CASO SUSPEITO 

UNIDADE DE SAÚDE COMUNIDADE 

Poliomielite Um caso suspeito com o vírus da pólio isolado nas fezes  Uma criança menor de 15 anos com paralisia 

flácida aguda ou uma pessoa de qualquer 

idade com paralisia e na qual o médico 

suspeite de poliomielite. 

Uma criança menor de 15 

anos com início súbito de 

fraqueza e/ou incapacidade 

de usar as mãos e/ou as 

pernas 

Dracunculose 

(doença do 

verme da Guiné) 

Caso confirmado 

Um caso de doença do verme da Guiné é uma pessoa que 

tenha uma lesão cutânea com emergência de um verme da 

Guiné e na qual o  verme seja confirmado, através de testes 

laboratoriais, como D. medinensis. Essa pessoa é contada 

como um caso apenas uma vez por ano civil, i.e., quando o 

primeiro verme emerge nessa pessoa. Todas as amostras de 

vermes  devem ser obtidas em cada doente para confirmação 

laboratorial e enviadas aos Centros dos EUA para o Controlo e 

Prevenção das Doenças (CDC). Todos os casos deverão ser 

monitorizados, pelo menos, duas vezes por mês, durante o 

restante ano civil, para detecção imediata da possível 

emergência de outros vermes da Guiné. 

 Caso suspeito 

Uma pessoa que se apresente com lesão 

cutânea e prurido ou bolhas e que viva numa 

zona endémica ou zona de risco de verme da 

Guiné, com emergência de um verme. 

Uma pessoa que se 

apresente u tenha história de 

lesões cutâneas com 

emergência de um verme  

Rumor 

Informação de qualquer 

fonte acerca da ocorrência 

de doença do verme da 

Guiné (dracunculose). 

Tétano neonatal Sem confirmação laboratorial recomendada.  Um recém-nascido com capacidade normal 

para mamar e chorar durante os primeiros 

dois dias de vida e que, entre o 3.º e o 28.º 

dia de idade, não consegue mamar 

normalmente e fica rígido ou tem convulsões 

ou ambas. 

Um recém-nascido que é 

normal à nascença e, 

passados 2 dias, se torna 

rígido e incapaz de mamar ou 

tem convulsões. 

Tuberculose Consultar a Secção 11, página 129, para informação mais 

completa 

 Uma pessoa com tosse durante 3 semanas ou 

mais 

Uma pessoa com tosse 

durante 3 semanas ou mais 
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1.2.8.3 Exercício 3 

Exercício 3 

Neste exercício, irá praticar o uso das definições de casos para identificar doenças prioritárias 

que requerem vigilância.   

 

Instruções: Leia a curta história de cada caso e responda às perguntas.  Para cada pergunta, 

terá de usar a lista de definições de casos da Secção 1, Anexos 1A ou 1B, entre as páginas 14 e 

36 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura Dois.  Pode procurar a 

informação também na Secção 11 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID Brochura 

Seis.  

*      *     * 

1. Um centro de saúde do seu distrito notificou um caso suspeito de cólera às autoridades 

distritais.  Que definição de caso deverá o centro de saúde usar para notificar o caso 

suspeito?  

 

 

 

 

 

2. Você gostaria de pedir à comunidade que ajudasse a identificar possíveis casos de cólera na 

comunidade.  De acordo com o Anexo 1B, que sinais e sintomas devem as comunidades 

usar quando transmitem informação à unidade de saúde?     

 

 

 

 

3. Esta é uma definição que seria útil nas comunidades do seu distrto?  Quais são os termos 

locais para notificar esses sinais e sintomas? 
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Informe o seu facilitador quando tiver concluído os Exercícios 2 e 3. 

 

1.2.8.4 Exercício 4 

Exercício 4 

 

Neste exercício, irá analisar a forma como as definições padrão de casos são usadas no seu 

distrito. 

* * * 

Instruções: 

 

1. Na página seguinte, observe a Tabela 1.2, que contém a lista das doenças, patologias e 

ocorrências  prioritários. Insira num círculo os que estiverem incluídos na lista de doenças, 

patologias e ocorrências prioritárias do seu distrito.   

 

 

 

 

 

 

 

2. Ao lado de cada doença que inseriu num círculo, na pergunta 1, coloque um asterisco (*), 

para mostrar se os locais de notificação usam uma definição padrão de caso para notificar 

os casos ou as mortes ao distrito. 
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3. Com que frequência actualiza a descrição de principais populações-alvo na sua área de 

cobertura?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Com que frequência actualiza a lista de locais de notificação do distrito?   

 

 

 

 

 

 

 

5. Todos os locais sabem que doenças devem notificar e conhecem as definições de casos 

para as notificar?   

 

 

 

 

 

 

6. Inclui laboratórios distritais na sua lista? 

 

 

 

  



 

30 

Tabela 1.2:  Doenças, patologias e ocorrências prioritárias para a Vigilância e Resposta 

Integrada às Doenças—2018 
Doenças, patologias ou ocorrências de potencial 
epidémico que requerem notificação imediata 

Doenças que são alvo de erradicação ou 
eliminação  

Outras doenças, patologias ou ocorrências de 
importância para a saúde pública 

1. Antraz 
2. Chikungunya 
3. Cólera 
4. Dengue 
5. Diarreia com sangue (Shigella) 
6. Febre amarela 
7. Febre tifóide 
8. IRAG** 
9. Listeriose 
10. Meningite bacteriana  
11. Paludismo 
12. Peste 
13. Síndrome de febre hemorrágica aguda* 
14. Síndrome respiratória do Médio Oriente 

(SRMO) 
15. Varíola 
16. Zika 
 
E também:  

Uma concentração de mortes na comunidade 
(mortes animais ou humanas) 

Uma concentração de pessoas ou animais 
doentes com sintomas semelhantes 

*Ébola, Marburgo, Vale do Rift, Lassa, Crimeia-
Congo, Febre do Nilo Ocidental, Dengue 
**Os programas nacionais poderão considerar a 
inclusão de doenças semelhantes à gripe na sua 
lista  de doenças prioritárias 

1. Bouba e sifilis endémica ou bejel 
2. Dracunculose (Doença do verme da 

Guiné) 
3. Filariose linfática 
4. Lepra 
5. Meningite bacteriana 
6. Noma 
7. Oncocercose 
8. Paludismo 
9. Poliomielite*** 

10. Raiva humana 
11. Sarampo 
12. Tétano neonatal 
13. Tracoma 
14. Úlcera de Buruli  
***Doença indicada pelo RSI (2005) para 
notificação imediata 

1. Diabetes mellitus (novos casos) 
2. Diarreia com desidratação em menores 

de 5 anos 
3. Epilepsia 
4. Esquistossomíase 
5. Helmintas transmitidos pelo solo  
6. Hepatite viral aguda e crónica 
7. Hipertensão (novos casos) 
8. IST 
9. Malnutrição em crianças menores de 5 

anos  
10. Óbitos maternos 
11. Óbitos perinatais  
12. Ocorrências adversas após a vacinação 

(EAAV) 
13. Paludismo 
14. Pneumonia grave em menores de 5 

anos  
15. Raiva humana 
16. Tétano não-neonatal 
17. Tracoma 
18. Traumatismos (acidentes rodoviários)  
19. Tripanossomíase  
20. Tuberculose (novos casos) 
21. Tuberculose MDR/XDR  
22. VIH/SIDA (novos casos) 

Doenças ou ocorrências de dimensão internacional  

Gripe humana devida a um novo subtipo *** 
SARS*** 
Varíola*** 

Zika 
Febre amarela 
Qualquer ocorrência de saúde pública de dimensão internacional ou nacional 
(infeccioso, zoonótico, alimentar, químico, radionuclear ou devido a patologia 
desconhecida. 
***Doença especificada pelo RSI (2005) para notificação imediata  

Nota: É importante lembrar que os países podem selecionar essa lista de acordo com as prioridades nacionais e a situação 

epidemiológica. As páginas específicas de resumo de doenças estão disponíveis na Secção 11 da 3ª Edição das Orientações 

Técnicas da VRID Brochura Seis. 
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1.2.8.5 Exercício 5 

Exercício 5 

 

Neste exercício, irá trabalhar num pequeno grupo e praticar a procura de informação na 3.ª 

Edição das Orientações Técnicas para a VRID sobre aquilo que é necessário para a confirmação 

laboratorial das doenças prioritárias.   

 

Instruções: 

 

Para resolver este exercício, irá registar informação sobre a confirmação laboratorial na Tabela 

que começa na página seguinte.  Terá de decidir que quatro doenças são prioritárias no seu 

distrito.  Depois, na primeira coluna, escreva em cada linha quatro doenças importantes do seu 

distrito ou zona. Depois, cada pessoa do seu grupo, escolhe uma doença e regista essa doença 

na Tabela, usando informação do Secção 11 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas para a VRID 

Brochura Seis. No final do exercício, cada participante apresentará ao resto do grupo a 

informação que encontrou. 

Na primeira linha, como exemplo, a poliomielite já está preenchida. 

* * * 
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Tabela 1.3: Confirmação laboratorial das doenças prioritárias 

DOENÇA OU 
PATOLOGIA 

SUSPEITA 

TESTE DE 
DIAGNÓSTICO 

AMOSTRA A 
COLHER 

QUANDO COLHER 
COMO PREPARAR, ARMAZENAR E TRANSPORTAR AS 

AMOSTRAS 
RESULTADOS 

Poliomielite Isolamento do vírus 

da pólio nas fezes 

 

Fezes Colher uma 

amostra em cada 

caso suspeito de 

PFA. 

Colher 2 amostras 

com intervalos de 

24 a 48 horas nos 

primeiros 14 dias 

após o início da 

paralisia  

• Colocar as fezes num recipiente limpo e estanque e 

rotular correctamente. 

• Colocar imediatamente no frigorífico ou numa caixa 

refrigeradora não usada para armazenar vacinas ou 

outros medicamentos  

• Transportar as amostras de modo a chegarem  ao 

laboratório da poliomielite designado nas 72 horas 

seguintes à colheita 

• Se houver demora e a amostra não for transportada 

dentro dessas 72 horas, congelá-la a -20C ou 

menos. Depois, transportar a amostra congelada 

com gelo seco ou embalagens de frio também 

congelada a -20C ou menos. 

Os resultados 

prelimiares dos testes 

ficam normalmente 

disponíveis 14-28 dias 

depois de recebida a 

amostra pelo 

laboratório. 

Se for detectado 

poliovírus selvagem, o 

programa nacional 

planeará as acções 

necessárias. 

(1) 

 

 

     

(2) 

 

 

     

(3) 

 

 

 

     

(4) 
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1.2.8.6 Exercício 6 

Exercício 6 

 

Neste exercício, irá analisar todas as competências que adquiriu neste módulo.   

 

Instruções: 

 

Leia esta notificação de caso e depois responda às perguntas no final do relatório.  Prepare-

se para contribuir com as suas respostas para uma discussão em grupo. Terá de usar a lista 

de definições de casos dos Anexos 1A ou 1B, entre as páginas 13 e 35, Secção 1 da 3.ª 

Edição das Orientações Técnicas Brochura Dois, para responder a cada pergunta. Pode 

igualmente procurar informação na Secção 11,começando na página 139 da 3.ª Edição das 

Orientações Técnicas para a VRID Brochura Seis.  

* * * * 

Gripe humana causada por um novo subtipo  

 

No dia 17 de Janeiro de 2018 (às 3 horas), uma mulher de 23 anos chamada Lambda morreu 

por doença respiratória aguda grave. A morte ocorreu nas 48 horas seguintes ao seu 

internamento num hospital particular. O país, Ringah, estava a ser afectado por um surto de 

gripe das aves. Por esse motivo, a equipa distrital foi solicitada a investigar a morte de 

Lambda. 

 

A equipa soube que Lambda tinha começado por ser internada num centro médico 

particular na cidade de Sondu, no dia 11 de Janeiro de 2018. Ela afirmou que os sintomas 

tinham começado em 8 de Janeiro de 2018 e as suas principais queixas eram dores 

abdominais fortes, febre alta e vómitos. Tinha tosse e falta de ar e foi encaminhada para um 

hospital particular no dia 15 de Janeiro de 2018.  

 

No hospital particular, o médico de serviço suspeitou de infecção por gripe das aves, porque 

a doente informou ter estado exposta a aves, antes do início da doença. Tinha comprado 

um frango no mercado no dia 21 de Dezembro de 2017 e durante o regresso a casa, o 

frango tinha morrido.  Quando chegou a casa, Lambda participou na depenação e 

preparação do frango.  Lambda também participou na depenação e preparação de aves no 

dia 24 de Dezembro de 2017.  Lambda não relatou qualquer outra exposição a aves, depois 

desses dois ocorrências.  
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A equipa soube  também que a doente tinha estado em contacto próximo com a mãe, que 

tinha morrido de pneumonia viral aguda no dia 6 de Janeiro de 2018 (às 2 da madrugada). 

 

Devido às circunstâncias da sua morte e exposição, o hospital particular alertou 

imediatamente as autoridades distritais de saúde após a morte de Lambda. 

* * * * 

Você é membro da equipa de investigação do distrito. Com base na informação fornecida na 

notificação do caso, queira responder às seguintes perguntas:  

 

1. Qual seria a sua definição de caso suspeito? 

 

 

 

 

 

2. Que fontes de informação consultaria durante a investigação? 

 

 

 

 

 

3. Que amostras deveriam ser colhidas para confirmar o diagnóstico? 

 

 

 

 

 

4. Como deveria a amosta ter sido preparada, armazenada e transportada? 

 

 

 

 

 

5. Que medidas se podem tomar para melhorar a notificação das unidades de saúde 

particulares onde se procuram cuidados? 
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6. Que medidas tomaria para melhorar a vigilância da comunidade relativamente a casos 

suspeitos ou mortes devidas a doenças, patologias ou ocorrências prioritárias? 

 

 

 

 

 

 

1.3 RESUMO 

 

PONTOS A RECORDAR: 

a) A estratégia VRID usa as abordagens da Vigilância Baseada em Indicadores (VBI) e 

Vigilância Baseada em Ocorrências (VBO) para detectar doenças, patologias e 

ocorrências. 

b) Usar as definições padrão de casos, para assegurar que os casos confirmados e os 

casos suspeitos são registados correctamente no seu distrito. 

c) Usar a VBO para detectar e verificar alertas que confirmem uma ocorrência de  saúde 

pública. 

d) Actualizar a informação acerca da sua área de cobertura, pelo menos, uma vez por 

ano, para que saiba quem é a sua população-alvo e as actividades de saúde pública 

em curso. 

e) Certificar-se de que os laboratórios locais estão incluídos nas redes de vigilância e de 

laboratórios. 

 

1.4 REFERÊNCIAS 

 

a) Orientações Técnicas sobre Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID) 3ª 

Edição, OMS AFRO. 2019 

b) Regulamento Sanitário Internacional (2005) 3ª Edição, WHO, 2016 

c) Early detection, assessment and response to acute public health events: 

Implementation of Early Warning and Response with a focus on Event-Based 

Surveillance. World Health Organization. 2014 

d) Orientação sobre a utilização do modelo "Avaliação de risco rápida, ocorrências agudas 

potencialmente preocupantes para a saúde pública” 

e) Strategic Tool for Assessing Risk (STAR), WHO, Draft Version, 3.3.1, July 2017 
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MÓDULO 2: NOTIFICAR DOENÇAS, PATOLOGIAS E 

OCORRÊNCIAS PRIORITÁRIAS 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Cada nível do sistema de saúde tem um papel a desempenhar na vigilância contínua de 

doenças, patologias e ocorrências prioritárias. Se uma doença for identificada a nível 

local, por exemplo, mas a informação não for comunicada para o nível superior, perde-se 

uma oportunidade de resposta em devido tempo. Reunir dados sobre as doenças, 

patologias e ocorrências prioritárias numa unidade de saúde, distrito ou noutras áreas 

administrativas ajuda as equipas de gestão da saúde a utilizarem os dados para a acção e 

para: 

a) Identificarem problemas emergentes e planificarem respostas adequadas 

b) Tomarem medidas em devido tempo 

c) Acompanharem as tendências das doenças numa determinada zona 

d) Avaliarem a eficácia da resposta 

 

A decisão sobre o quê, quando e para onde notificar informação sobre doenças 

dependerá nas prioridades e actividades específicas de controlo de doenças no vosso país 

ou distrito. 

 

Este módulo descreve como notificar doenças, patologias e ocorrências prioritárias nos 

prazos exigidos. A política nacional irá determinar as exigências em termos de notificação 

das ocorrências de saúde pública a serem notificadas e se os dados dos distritos e das 

unidades de saúde deverão ser notificados imediatamente, semanalmente, mensalmente 

ou trimestralmente.  

 

2.1.1 FINALIDADE DO MÓDULO 

 

Este módulo tem por finalidade fornecer orientações sobre como notificar doenças, 

patologias e ocorrências prioritárias através de todos os níveis dos sistemas de saúde. Este 

módulo incide nos requisitos para a notificação imediata com dados baseados nos casos e a 

notificação regular (semanal, mensal ou trimestral) de resumos de dados). Introduz também 

todas as ferramentas de notificação necessárias da VRID, tanto em papel como em formato 

electrónico. 
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2.1.2 OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Ao concluírem este módulo, os participantes serão capazes de: 

a) Notificar imediatamente informações sobre ocorrências ou doenças agudas com 

potencial epidémico. 

b) Notificar imediatamente informações sobre doenças com o potencial para se tornarem 

ocorrências de saúde pública de dimensão nacional ou internacional. 

c) Notificar regularmente informações resumidas sobre doenças para o nível superior do 

sistema de saúde. 

d) Compreender o uso das ferramentas electrónicas para facilitar a transmissão oportuna 

de dados para permitir a resposta em devido tempo às ameaças de saúde pública. 

e) Analisar o fluxo de dados para melhorar a notificação oportuna na sua zona. 

 

2.2 NOTAS DO PARTICIPANTE 

 

2.2.1 IMPORTÂNCIA DE NOTIFICAR DOENÇAS, PATOLOGIAS E OCORRÊNCIAS  

PRIORITÁRIAS AO NÍVEL SUPERIOR 

 

a) A vigilância da saúde pública envolve a recolha e a comunicação de dados com 

frequências diferentes para finalidades diferentes: 

i) A notificação imediata de informação baseada em casos permite a detecção 

precoce de ocorrências de saúde pública inesperadas ou altamente 

patogénicas/letais. 

ii) Todas as doenças de notificação imediata deverão também ser notificadas no 

âmbito da notificação semanal agregada no Formulário de Notificação Semanal 

Resumida de VRID. 

iii) A notificação semanal agregada fornece dados para a monitorização das 

tendências das doenças, patologias ou ocorrências por forma a detectar 

precocemente os surtos.  

iv) A notificação mensal/trimestral agregada fornece dados para a monitorização do 

estado da saúde das populações e o impacto de programas para doenças 

específicas e para planear a afectação de recursos. 

v) Cumpre os requisitos do RSI (2005). 

b) A notificação fidedigna fornece informação aos responsáveis pela vigilância, às 

autoridades distritais ou provinciais/regionais de saúde, à autoridade competente no 

Ponto de Entrada, gestores de programas, ao ponto focal nacional do RSI, ao ponto de 

contacto da OMS e aos funcionários de saúde para: 

i) Identificarem problemas emergentes e planificarem respostas adequadas. 

ii) Tomarem medidas em devido tempo. 

iii) Acompanharem as tendências das doenças numa determinada zona. 
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iv) Avaliarem a eficácia da resposta. 

 

2.2.2 NOTIFICAR IMEDIATAMENTE INFORMAÇÕES SOBRE  

OCORRÊNCIAS OU DOENÇAS AGUDAS COM POTENCIAL EPIDÉMICO 

 

Notificação imediata significa que a informação sobre uma doença, afecção ou ocorrência é 

comunicada ao nível superior assim que existirem suspeitas de uma doença com potencial 

epidémico ou se for necessária uma notificação imediata porque é uma potencial ocorrência 

de saúde pública de dimensão nacional ou porque a sua notificação é exigida pelo 

Regulamento Sanitário Internacional (2005).   

 

a) A informação que é notificada imediatamente, como, por exemplo, um caso único ou 

um foco de ocorrências notificáveis, irá gerar um alerta e iniciar o sistema de 

notificação com base em casos. A informação que é notificada imediatamente é muitas 

vezes referida como notificação baseada em casos. Quer isto dizer que a informação 

específica sobre esse caso suspeito, ou se se trata de um foco, a informação específica 

sobre cada um dos casos identificados será recolhida meticulosamente e transmitida ao 

nível superior. Para ocorrências notificadas no Ponto de Entrada, a informação é 

comunicada ao nível superior (distrito onde se situa o Ponto de Entrada) assim como, 

simultaneamente, ao PFN do RSI.  

b) Se houver a suspeita de uma doença, afecção ou outra ocorrência de saúde pública que 

exija notificação imediata, a unidade de saúde deverá notificar a informação baseada 

em casos ao nível superior A informação é obtida através de uma investigação 

preliminar do caso suspeito e inclui: 

i) A localização geográfica do doente. 

ii) A identificação do doente e a informação demográfica.. 

iii) Informação sobre o início dos sintomas 

iv) Histórico de vacinação (se aplicável).  

v) Informação sobre quaisquer factores de risco pertinentes. 

vi) Informação sobre os contactos do(s) doente(s). 

vii) Histórico de viagens. 

viii) Histórico de exposição (p. ex., animal). 

ix) Resultados laboratoriais (se disponíveis). 

• Assegure-se de que está disponível informação adequada para ocorrências que são 

notificadas, uma vez que algumas ocorrências poderão estar ligadas aos sectores 

agrícola e da pecuária, alimentação ou ambiente, entre outros. Esta partilha de 

informação é crucial e deverá ter início ao nível comunitário e, subsequentemente, 

distrital e regional. 
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O seu facilitador irá apresentar um algoritmo de notificação e métodos de notificação 
imediata de ocorrências/doenças notificáveis.  

Será também apresentado o procedimento para notificar uma potencial emergência de 
saúde pública de dimensão internacional no âmbito do RSI 2005. 

 

2.2.2.1 Lista de doenças, patologias e ocorrências prioritárias imediatamente notificáveis 

 

Quadro 2.1: Doenças, patologias e ocorrências que exigem notificação imediata 

1. Paralisia Flácida Aguda (PFA) 

2. Síndrome de febre hemorrágica 

aguda (Doença por Vírus Ébola, 

Marburgo, Febre de Lassa, Febre do 

Vale do Rift, Crimeia-Congo)  

3. Efeitos adversos após a vacinação 

4. Antraz 

5. Chicungunha 

6. Cólera 

7. Foco de Infecções Respiratórias 

Agudas Graves (SARI) 

8. Dengue 

9. Diarreia com sangue (Shigellosis) 

10. Dracunculose 

11. Gripe devido a um novo subtipo  

12. Listeriose 

13. Morte materna 

14. Morte perinatal 

15. Sarampo  

16. Meningite bacteriana  

17. Varíola símia 

18. Tétano neonatal 

19. Peste 

20. Raiva humana  

21. Síndrome Respiratória Aguda Grave 

22. Síndrome Respiratória do Médio Oriente 

23. Varíola  

24. Febre Tifóide 

25. Piã, sífilis endémica ou bejel 

26. Zika 

27. Febre-amarela 

28. Focos inexplicados de doença/óbitos de origem humana ou 

animal/aviária* 

29. Qualquer ocorrência de saúde pública de dimensão 

internacional (infecciosa, zoonótica, de transmissão alimentar, 

química, radionuclear ou devida a uma afecção desconhecida) 
* Exemplos de focos podem ser: 

a) Quaisquer focos de doença ou óbitos nas pessoas que vivem numa mesma comunidade dentro de um período específico (por 

exemplo, uma semana). 

b) Foco inexplicado de mortes de animais/aves dentro de um período específico (por exemplo, uma semana). 

c) Doença ou óbitos em pessoas após exposição a animais/aves.  

d) Doença em profissionais de saúde após exposição a doentes com doença semelhante. 

e) Aumento inesperados de pessoas que dão entrada em unidades de saúde com sintomas graves semelhantes. 

f) Doença súbita em pessoas que viajaram para fora país durante um período específico de tempo (p. ex., nos últimos 14 dias). 

g) Qualquer doença atípica ou óbitos súbitos na comunidade dentro de um período específico (por exemplo, uma semana). 

h) Grandes números inesperados de: 

i) Crianças ausentes da escola devido a uma mesma doença num mesmo período de sete dias. 

ii) Muitas vendas de medicamentos nas farmácias para uma mesma doença. 

 
2.2.3 NOTIFICAR INFORMAÇÃO RESUMIDA SOBRE DOENÇAS,  

PATOLOGIAS E OCORRÊNCIAS PRIORITÁRIAS 
 
a) A informação resumida é o número total de casos (suspeitos e confirmados em 

laboratório) e óbitos verificados num dado período (por exemplo, semanal, mensal ou 

trimestral).   

i) Todas as unidades de saúde, incluindo as de referência ou as zonais, ou os 

hospitais universitários deverão sistematicamente notificar o resumo dos totais 

semanais e mensais/trimestrais para o nível distrital da sua zona de captação. 
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• Em países com subdistritos, as unidades de saúde podem enviar dados 

resumidos aos subdistritos para transmissão subsequente ao nível distrital. 

ii) Os distritos deverão agregar os relatórios de todos os diferentes locais que 

comunicam dados e fornecer os resumos dos totais aos níveis provincial, regional 

ou central. 

iii) Cada nível deverá assinalar quaisquer aumentos atípicos de doenças, patologias 

ou ocorrências verificados durante a análise dos relatórios de síntese mensais.  

iv) Os resultados resumidos deverão ser analisados e utilizados para monitorizar os 

progressos para as metas de controlo das doenças, quantificar as realizações em 

matéria de actividades de prevenção de doenças nos distritos, regiões ou 

províncias e identificar surtos ou problemas ocultos para que se possam tomar 

medidas.  

b) Notificação resumida semanal 

i) A notificação semanal fornece dados para a monitorização das tendências das 

doenças, patologias ou patologias por forma a detectar epidemias. 

ii) Após a notificação imediata ao nível superior de casos de doenças, patologias ou 

ocorrências de notificação imediata, recolha e a notifique a informação semanal 

resumida da ocorrência, doença ou afecção. 

iii) Todas as doenças de notificação imediata deverão ser notificadas no âmbito da 

notificação semanal agregada no Formulário de Notificação Semanal Resumida de 

VRID. 

• Assegure-se que se adira ao formato da OMS de notificação semanal em 

todas as unidades de saúde e distritos, para facilitar a comparação dentro e 

entre as unidades e os distritos. (Consulte a Secção 2 do Anexo 2H da 3.ª 

Edição das Orientações Técnicas da VRID  Brochura Dois para a ficha de 

resumo semanal de VRID) 

iv) Notificação com zeros: Durante a notificação semanal, utilize a “notificação com 

zeros”. Notificação com zeros significa que deverá registar um 0 (zero) na ficha de 

notificação quando não existem casos de doenças de notificação imediata 

diagnosticadas durante a semana. Indicar um zero para cada doença de 

notificação imediata quando não foram detectados quaisquer casos durante a 

semana diz aos funcionários do nível superior que foi apresentado um relatório 

completo.   

c) Notificação resumida mensal 

i) A notificação mensal de outras doenças endémicas é utilizada para monitorizar os 

progressos ou o impacto da prevenção e das actividades de controlo. Pode 

também auxiliar outros níveis a detectarem ocorrências emergentes ou atípicas 
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2.2.3.1 Lista das doenças que exigem uma notificação mensal ou trimestral  

 

Quadro 2.2:  Doenças que exigem notificação mensal ou trimestral 

1. Hepatite viral aguda e crónica 

2. VIH (novos casos) 

3. Úlcera de Buruli 

4. Diabetes mellitus (novos casos) 

5. Diarreia com desidratação grave em crianças 

menores de cinco anos 

6. Hipertensão (novos casos) 

7. Traumatismos (Acidentes Rodoviários) 

8. Lepra (trimestralmente) 

9. Filaríase linfática 

10. Paludismo 

11. Malnutrição em crianças menores de 5 anos 

12. Epilepsia 

13. Noma 

14. Oncocercose 

15. Pneumonia grave em crianças menores de cinco 

anos 

16. Doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

17. Tétano não-neonatal 

18. Tracoma 

19. Tripanossomíase 

20. Tuberculose (trimestralmente) 

21. Insuficiência ponderal à nascença (menos de 2500 

g) 

22. VIH/SIDA (Novos casos) 

23.  

 

 

2.2.4 MELHORAR AS PRÁTICAS DE NOTIFICAÇÃO DE ROTINA 

 

a) Em algumas unidades de saúde, mais de uma pessoa pode ser responsável pelo registo 

de informação sobre doentes vistos nessa unidade. Por exemplo, o médico regista o 

nome e o diagnóstico do doente de forma legível na ficha/registo clínico. Mais tarde, 

nesse dia, um enfermeiro contabiliza o número de casos e óbitos verificados no serviço 

de ambulatório. O enfermeiro de serviço contabiliza o número de casos que deram 

entrada. 

b) Todas as semanas, meses ou trimestres, um funcionário ou responsável estatístico 

calcula os resumos de todas as doenças e regista-os numa ficha normalizada. As 

ocorrências deverão ser agregadas separadamente das doenças. Se a unidade de saúde 

estiver equipada com computadores, os registos individuais dos doentes deverão ser 

inseridos, dos quais será extraído e analisado um subgrupo de doenças ou patologias 

prioritárias de VRID para se obter as necessárias compilações semanais, mensais ou 

semestrais. 

O seu facilitador irá apresentar informação sobre notificação de informações ao nível 

superior, demonstrar os formulários de notificação de VRID em papel e apresentar ainda 

o uso de ferramentas electrónicas (VRID electrónica: eIDSR).  

Ser-lhe-ão também dadas apresentações sobre a finalidade e os procedimentos para 

notificar informação resumida ao nível superior.  

Poderá ainda consultar esta informação nas Secções 2 e 9 da 3.ª Edição das Orientações 

Técnicas da VRID Brochuras Dois e Quatro.   
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c) Em contextos de surtos, as unidades de isolamento que estão separadas das unidades 

de saúde podem ser abertas e será utilizado um registo diferente para registar doenças 

ou ocorrências. É importante que esta informação seja reflectida nos resumos 

semanais, mensais ou trimestrais de VRID. 

 

O seu facilitador irá apresentar informação sobre como melhorar as práticas de notificação na 

sua zona e envidar esforços para reforçar as ligações entre a informação laboratorial e de 

vigilância. Será igualmente frisada a necessidade de se realizar auditorias regulares de 

qualidade dos dados nos locais que fazem as notificações. Poderá também consultar esta 

informação na Secção 2, páginas 12 a 18 e no Anexo 2H da 3.ª Edição das Orientações Técnicas 

da VRID Brochura Dois. 

 

2.2.5 EXERCÍCIOS PRÁTICOS  

 

Instruções gerais: O seu facilitador irá pedir para se dividirem em quatro (5) pequenos 

grupos de, pelo menos, três (3) pessoas e cada grupo receberá um exercício, dos exercícios 

1 a 5 em baixo. Cada grupo deve seleccionar um líder e um relator (o líder irá moderar as 

discussões do grupo e o relator irá documentar as respostas acordadas pelo grupo). Cada 

grupo tem cerca de 25 minutos para ler, discutir e responder a todas as perguntas do 

exercício que lhe foi atribuído. A seguir, o líder do grupo apresenta as respostas na sessão 

plenária. O seu facilitador irá moderar as discussões em plenária e apresentar a resposta 

certa para cada pergunta. 

 

Instruções para os exercícios 1, 2 e 3: Nestes exercícios, você decidirá se uma doença, 

afecção ou ocorrência exige uma notificação imediata, semanal ou mensal, ou se a 

ocorrência é uma possível ameaça de saúde pública de dimensão internacional. Existem 

estudos de casos para os exercícios 1, 2 e 3. Leia cada estudo de caso e responda às 

perguntas que se seguem a cada um. Para responder a esta pergunta consulte a Secção 2 da 

3.ª Edição das Orientações Técnicas da VRID Brochura Dois.  

 

Consulte também os Anexos da Secção 2 da 3.ª Edição das Orientações Técnicas da VRID 

Brochura Dois: 

a) Anexo 2A: Instrumento de decisão do RSI (2005) (que podem também ser consultado 

no Anexo 2 do RSI 2005, terceira edição, OMS 2016). 

b) Anexo 2D: Formulário de notificação imediata com base em casos. 

c) Anexo 2E: Formulário de notificação laboratorial de VRID com base em casos. 

d) Instrumento de decisão do RSI (2005) no Anexo 2 do RSI 2005, Terceira Edição, OMS 

2016. 
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2.2.5.1 Exercício 1  

Exercício 1 

* * * * 

Exercício 1 - Caso de estudo 

 

Em 10 de Janeiro de 2018, Anima, uma peixeira de 25 anos do bairro de Bibi, na vila de Kati 

(Distrito de Njali) dirigiu-se ao centro de saúde de Kati queixando-se de que há dois dias que 

tinha diarreia muito líquida. Também tinha vomitado duas vezes nessa manhã. Ela vivia na 

mesma casa com as suas três crianças, o marido e a sua sogra. Tinha havido episódios de 

cólera no distrito vizinho de Bahati nos últimos 3 meses. Amina viajou para lá três dias antes 

para ir ao funeral da sua tia.  

 

1. Quando é que os profissionais de saúde devem notificar este caso ao nível superior? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que informação deve ser recolhida e transmitida sobre este caso? 

 

 

 

 

 

3. Use a informação sobre o caso da Amina para registar informações no formulário da 

página seguinte. Poderá precisar de deixar algumas linhas em branco porque poderá 

não dispor de toda a informação necessária.  
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Formulário de Notificação de Casos de VRID 

Variáveis/Perguntas Respostas 

XX Identificador único do registo (YYYY-SEMANA-CCC-PPP-DDD-Caso nnn)  

1 País que faz a notificação           

2 Província/Região que faz a notificação    

3 Distrito que faz a notificação   

4 Local que faz a notificação (Unidade de saúde, Terreno,...)  

5 Doença/Ocorrência (diagnóstico): *   

6 Internamento ou Ambulatório?   

7 Data em que foi consultado na unidade de saúde (dia/mês/ano)   

8 Nome(s) do doente   

9 Data de nascimento (dia/mês/ano)   

10 Idade (em anos) Pode usar casas decimais   

11 Sexo:   M=Masculino   F=Feminino   

12 Residência do doente: Aldeia/Bairro   

13 Nome da Vila/Cidade   

14 Distrito de residência   

15 Urbano/Rural?  (U=Urbano   R=Rural)   

16 
Morada, número de telemóvel... Se aplicável, nome da mãe e do pai se o doente 
for recém-nascido ou criança 

  

17 Profissão  

18 Data de início (dia/mês/ano) dos primeiros sintomas     

19 Historial de deslocações (S/N), se Sim, destino  

20 Número de doses de vacina recebidas no passado para a doença notificada **   

21 Data da última vacinação   

22 Data de envio da amostra ao laboratório  

23 Data da recolha da amostra  

24 Resultados laboratoriais   

25 Resultado: (Vivo, Falecido, Transferido, Perdido no Seguimento ou Desconhecido)   

26 
Classificação final: Confirmado, Provável, Compatível, Descartado, Suspeito ou 
Pendente 

  

27 Data em que a unidade de saúde notificou o Distrito (dia/mês/ano)                                                                   

28 Data em que o formulário foi enviado para o Distrito (dia/mês/ano)      

29 Pessoa que preencheu o formulário: nome, função e assinatura   

  

*  Doença/Ocorrência (diagnóstico): 

PFA, Antraz, Cólera, Diarreia com Sangue, Dracunculose, Tétano Neonatal, Tétano não-neonatal, Sarampo, 
Meningite, Febre-amarela, Dengue, Chicungunha, Febre Hemorrágica Viral, Peste, qualquer outra 
ocorrência ou doença de importância para a saúde pública (Especifique) 

**   Sarampo, Tétano Neonatal (tétano na mãe), Febre amarela e Meningite, etc..  

       Para casos de Sarampo, TN (tétano na mãe), Febre amarela e Meningite; 9=desconhecido.  

Para Sarampo, Tétano Materno e FA - documentado no boletim. Para Meningite, por histórico.  
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2.2.5.2 Exercício 2  

Exercício 2 

* * * * 

Exercício 2 - Caso de estudo 

Em Setembro de 2017, um navio descarregou mais de 500 toneladas de resíduos tóxicos 

num país chamado Majani. Os resíduos foram transferidos para camiões-tanque de uma 

empresa local. O acordo estabelecia que os resíduos seriam tratados e eliminados em 

segurança. Durante um período de uma semana depois da descarga, aproximadamente 600 

a 1000 pessoas dirigiram-se ao hospital universitário local para avaliação e tratamento. Os 

doentes incluíram adultos, muitas crianças e bebés. Houve três óbitos registados de doentes 

que faleceram um dia após terem apresentado sintomas agudos de hemorragia nasal, 

náuseas e vómitos, cefaleia, lesões cutâneas, irritação nos olhos e dificuldades respiratórias. 

As análises iniciais em laboratório indicaram que as substâncias tinham um cheiro forte e 

consistiam numa grande variedade de produtos químicos tóxicos, incluindo composto 

organoclorados e sulfato de hidrogénio. Houve relatos de que as autoridades públicas 

poderão ter autorizado o despejo local das substâncias porque ter-lhes-ia sido dito que se 

tratava de águas residuais. 

 

1. Quando é que os profissionais de saúde devem notificar este caso ao nível superior? 

 

 

 

 

2. Que informação deve ser recolhida e transmitida sobre este caso? 

 

 

 

 

 

3. Que perguntas considera que o ponto focal nacional do RSI deve colocar neste caso? 

Consulte o instrumento de decisão do RSI no final deste módulo na página 58 a 60 ou 

no Anexo 2A do Regulamento Sanitário Internacional (2005)  
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2.2.5.3 Exercício 3  

Exercício 3 

* * * * 

Exercício 3 - Estudo de caso 

Em 17 de Janeiro de 2017 (03h00), uma mulher de 23 anos chamada Lambda morreu de 
doença respiratória aguda grave. A mulher faleceu no espaço de 48 horas após ter dado 
entrada num hospital privado. O país, Ringah, tinha estado a ser afectado por uma infecção 
generalizada de um surto de gripe nas aves de aviário. A equipa de saúde do distrito foi 
encarregada de investigar o caso. 

A equipa soube que Lambda deu inicialmente entrada num centro médico privado na cidade 
de Sondu em virtude da sua doença em 11 de Janeiro de 2017. Ela afirmou que os sintomas 
começaram a 8 de Janeiro de 2017. Teve febre alta (acima de 38⁰C), tosse e falta de ar, 
tendo sido encaminhada para um hospital privado a 15 de Janeiro de 2017.  

No hospital privado, o médico que a atendeu suspeitou de gripe das aves porque a doente 
referiu ter estado exposta a aves de capoeira antes do início da doença. Lambda comprara 
uma galinha no mercado a 21 de Dezembro de 2016 e a galinha tinha morrido na viagem de 
regresso a casa. Ela ajudou a depenar e preparar o frango quando voltou para casa. Voltou a 
depenar e preparar frangos a 24 de Dezembro de 2009. Lambda não relatou qualquer outra 
exposição a aves de capoeira depois disso (p. ex., na semana antes do início da doença).  

A equipa também ficou a saber que a doente tinha estado exposta à sua mãe, que morrera 
de pneumonia viral aguda a 6 de Janeiro de 2017 (02h00). 

Devido às circunstâncias da sua morte e exposição, o hospital privado alertou 
imediatamente as autoridades distritais de saúde após o falecimento de Lambda. 

1. Use a informação supra para preencher o formulário da página seguinte.  

 

 

 

 

 

2. Quais são as informações adicionais necessárias para preencher o formulário? 

 

 

 

Formulário de Notificação de Casos de VRID 
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Variáveis/Perguntas Respostas 

XX Identificador único de registo (YYYY-SEMANA-CCC-PPP-DDD-Caso nnn)  

1 País que faz a notificação        

2 Distrito/Província que faz a notificação    

3 Distrito que faz a notificação   

4 Local que faz a notificação (Unidade de saúde, campo...)  

5 Doença/Ocorrência (diagnóstico): *   

6 Internamento ou Ambulatório?   

7 Data em que foi consultado na unidade de saúde (dia/mês/ano)   

8 Nome(s) do doente   

9 Data de nascimento (dia/mês/ano)   

10 Idade (em anos) Pode usar casas decimais   

11 Sexo:   M=Masculino   F=Feminino   

12 Residência do doente: Aldeia/Bairro/Ponto de Referência   

13 Vila/Cidade   

14 Distrito de residência   

15 Urbano/Rural? (U=Urbano R=Rural)   

16 
Morada, número de telemóvel... Se aplicável, nome da mãe e do pai se o doente for recém-

nascido ou criança 
  

17 Profissão  

18 Data de início (dia/mês/ano) dos primeiros sintomas     

19  Historial de deslocações (S ou N), se Sim, destino  

20 Número de doses de vacina recebidas no passado par a doença notificada **   

21 Data da última vacinação   

22 Data da colheita da amostra   

23 Data do envio da amostra ao laboratório  

24 Resultados laboratoriais   

25 Resultado: (Vivo, Falecido, Transferido, Perdido no Seguimento ou Desconhecido)   

26 Classificação final: Confirmado, Provável, Compatível, Descartado, Suspeito ou Pendente   

27 Data em que a unidade de saúde notificou o Distrito (dia/mês/ano)                                                                   

28 Data em que o formulário foi enviado para o Distrito (dia/mês/ano)      

27 Pessoa que preencheu o formulário: nome, função e assinatura   

*Doença/Ocorrência (diagnóstico): 

PFA, Antraz, Cólera, Diarreia com Sangue, Dracunculose, Tétano Neonatal, Tétano não-neonatal, Sarampo, Meningite, Febre-

amarela, Dengue, Chicungunha, Febre Hemorrágica Viral, Peste, qualquer outra ocorrência ou doença de importância para a saúde 

pública (Especifique) 

** Sarampo, Tétano Neonatal (tétano na mãe), Febre-amarela e Meningite, etc..  

     Para casos de Sarampo, TN (tétano na mãe), Febre-amarela e Meningite; 9=desconhecido.  

     Para Sarampo, Tétano Materno e FA - documentado no boletim. Para Meningite, por histórico.  
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2.2.5.4 Exercício 4  

Exercício 4 

* * * * 

Instruções: Este exercício é composto por duas partes. Na Parte A irá ver uma lista de 

doenças, patologias e ocorrências prioritárias. Irá usar a sua experiência no seu distrito (ou 

unidade) para registar com que frequência notifica informações sobre cada doença ao nível 

superior. A seguir, irá comparar a sua resposta com a recomendação da orientação. Poderá 

fazer este exercício individualmente ou num pequeno grupo com outros que trabalham no 

mesmo distrito ou zona que você. A Parte B começa na página 2:11. 

*  *  *  * 

PARTE A: 

 

Quadro 2.3: Notificar Informação sobre Doenças Prioritárias ao Nível Superior no Seu País 

Doença Esta é uma doença ou 
afecção prioritária no seu 
país? 

Qual é a recomendação em termos de 
frequência de notificação das vossas 
orientações nacionais de VRID? 

Cólera  
 
 

 

Meningite 

bacteriana 

 
 
 

 

Febres Hemorrágicas 

Virais (Ébola, 

Marburgo e Febre 

do Vale do Rift) 

 
 
 
 

 

PFA (Suspeita de 

poliomielite) 

 
 
 

 

Dracunculose  
 
 

 

Tétano neonatal  
 
 

 

Tuberculose 
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PARTE B: 

 

Instruções: Nesta parte do exercício, responda às seguintes perguntas utilizando 

informações sobre o seu próprio distrito (ou unidade). Esteja preparado para uma discussão 

de grupo quando todos tiverem terminado esta parte do exercício.  

 

1. Que doenças ou patologias notificam ao nível superior, no mínimo, semanalmente? 

Como é que notificam os dados semanalmente ao nível superior? Existe um formulário 

normalizado que utilizam? Que métodos de comunicação utilizam normalmente para a 

notificação semanal? 

 

 

 

 

 

2. Que doenças ou patologias notificam ao nível superior, no mínimo, mensalmente? 

Como é que notificam os dados mensalmente ao nível superior? Existe um formulário 

normalizado que utilizam? Que métodos de comunicação utilizam normalmente para a 

notificação mensal? 

 

 

 

 

 

3. Que doenças notificam imediatamente no vosso distrito? Notificam dados baseados em 

casos?  

 

 

 

 

 

 

4. Alguma vez precisaram de notificar uma ocorrência ou um foco atípico devido a uma 

causa desconhecida? Quais foram os sinais e sintomas notificados?   

 

 

 

 

 

 

 

Informe o facilitador quando estiver pronto para a discussão de grupo. 
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2.2.5.5 Exercício 5  

Exercício 5 

* * * * 

Instruções: Você irá utilizar informação do seu próprio distrito ou unidade para preencher a 

lista de verificação da qualidade dos dados de VRID no Quadro 2.4 da página seguinte. Vai 

fazer perguntas sobre a recolha de dados para identificar casos e para tecer considerações 

sobre possíveis problemas na recolha de dados. Irá determinar se a recolha de dados e as 

ferramentas de notificação necessárias de VRID estão disponíveis. Poderá ter de dar 

algumas das suas respostas para gerar um debate com vista a identificar formulários que 

estão habitualmente disponíveis, os que não estão geralmente disponíveis e algumas das 

medidas que tomou para resolver problemas. 

* * * * 

Quadro 2.4: Lista de verificação da qualidade dos dados de VRID 

Lista de Verificação das Auditorias sobre Qualidade dos Dados de VRID 

 
Nome o Responsável pela Notificação: _________________________________________________ 

 
Número de telefone: ______________________E-mail: ___________________________________ 

 
Unidade de Saúde: __________________________Distrito: ________________________________ 

 
Região/Província:___________________________________Data:__ __/__ __/__ __ __ __ 

 

Pessoas contactadas e Título 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE PRINCIPAL  
COISAS A VERIFICAR NA UNIDADE 

NOTAS 
Geral 

1. RECOLHA DE DADOS PARA 
IDENTIFICAR CASOS SUSPEITOS 
NA UNIDADE DE SAÚDE 

1) Existe um fluxo de informação para fazer a notificação ao nível 
distrital (diagrama ou descrição)?  

 

2) Com que frequência analisam e recolhem dados (p. ex., diária, 
semanal ou mensalmente)? 

 

3) O país possui uma lista de doenças notificáveis?  

4) Existe uma lista de doenças, patologias e ocorrências prioritárias 
notificáveis? 

 

5) Esta unidade de saúde tem definições de casos para casos suspeitos 
e confirmados de cada doença, afecção ou ocorrência prioritária 
notificável? 
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6) Doenças/patologias/ocorrências prioritárias com definição de casos 

Doença (apenas exemplos. Por favor 
modifique a lista de acordo com o seu 
contexto.) 

Sim Não Notas 

PFA (Suspeita de poliomielite)    

Tuberculose    

Febre Hemorrágica Viral, p. ex., Ébola    

Febre-amarela    

Varíola símia    

Outras, especifique 

  

7). Trata-se de um formulário baseado em casos ou de listagem, ou um 
formulário de VRID semanal/resumo em papel ou formato electrónico? 

 

 Formulários de notificação baseada em casos ou de listagem, e 
formulários de VRID semanal/resumo 

 

a) Trata-se de um formulário baseado em casos ou de listagem, ou um 
formulário de VRID semanal/resumo em papel ou formato 
electrónico? 

 

b) Se forem em papel, têm uma quantidade adequada de formulários 
de notificação baseada em casos ou de listagem?  

 

c) Se forem em papel, têm uma quantidade adequada de formulários 
de notificação de casos ou de listagem? 

 

d) A unidade de saúde utiliza-os?  

e) Obtêm feedback acerca do diagnóstico final?  

 
 

Opiniões sobre possíveis 
problemas no processo de 
recolha de dados 

Exemplos: 

• Recolha de dados e 
procedimentos de notificação 
incoerentes devido à falta de 
conhecimentos dos TCS 

• Falta de resultados 
laboratoriais devido à 
ausência de feedback dos 
níveis superiores ou do 
laboratório solicitado. 

Liste possíveis causas de omissões ou problemas. 

Liste soluções recomendadas, incluindo a data prevista e a pessoa responsável. 
 
 
 

 

2. REGISTO DE CASOS 

1. Para casos suspeitos, que material é analisado para determinar os 
casos suspeitos (p. ex., ficha do doente, registos da unidade, 
formulário baseado em casos, listagem)? 

 

2. Para casos suspeitos, como é que o diagnóstico é avaliado (p. ex., 
testes de confirmação laboratorial, sinais e/ou sintomas dos doentes, 
história clínica do doente ou consulta)? 

 

3. As doenças prioritárias notificáveis são registadas no registo da 
unidade de saúde ou na listagem da unidade de saúde, dependendo 
país? 

 

Considerações sobre possíveis 
problemas no registo de casos 

p. ex.,  

Falta de documentação/registo 

Liste possíveis causas de omissões ou problemas 
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Dados ou ficheiros perdidos 
Formulários mal preenchidos 
(valores em falta, etc.),  
formulários com espaços em 
branco.  

Liste soluções recomendadas, incluindo a data prevista e a pessoa responsável 
 
 
 

 

3. NOTIFICAÇÃO 

1. Quem é responsável pela notificação de doenças prioritárias 
notificáveis (prestador de cuidados de saúde, laboratório, 
instituição)? 

 

2. Quando foi a última vez que um supervisor efectuou uma visita à 
sua unidade de saúde? 

 

3. Com que frequência notificam informação ao nível superior?  

4. Existe um método normalizado para notificar cada doença 
imediatamente notificável? 

 

5. Existe um método normalizado para fazer a notificação resumida de 
cada doença prioritária? 

 

6. Existe um método normalizado para notificar um surto?  

7. A notificação tem um formato baseado em casos ou agregado?  

8. O processo do protocolo de notificação é mapeado ou resumido em 
formato narrativo e facilmente visível na unidade de saúde (p. ex., 
na parede)? 

 

9. Para as doenças prioritárias, os casos “0” são registados e 
notificados? 

 

10. Os números de casos de doenças notificáveis observados na 
unidade de saúde durante um período específico de notificação são 
os mesmos que os notificados ao nível distrital? Escolha 
aleatoriamente e verifique 3 doenças notificáveis) 

 

11. Cada uma das doenças imediatamente notificáveis é 
consistentemente notificada em devido tempo? 

 

Doenças Imediatamente Notificáveis 
Notas 

Doença Sim Não 

    

    

    

    

Liste as conclusões observadas 
p. ex., Falta de notificação ou 
notificação em excesso de casos  
Duplicação de notificações 
Notificação inverídica (p. ex., 
notificação zero durante um 
surto em curso de doença com 
potencial epidémico) 
Formatos incoerentes de 
notificação (formulários)  
Comunicação/notificação tardia 
Períodos incoerentes de 
notificação  

 

Considerações sobre 
Notificação 

Liste possíveis causas de omissões ou problemas 

Liste soluções recomendadas, incluindo a data prevista e a pessoa responsável 
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2.3 INSTRUMENTO DE DECISÃO DO RSI  

 

 

Instrumento de Decisão para avaliação e notificação de ocorrências que podem constituir uma 

emergência de saúde de dimensão internacional 

 

Existe um risco significativo de 

propagação internacional? 

Sim 

Sim 

Sim Sim 

Sim Sim 

Não 

Não Não 

Não Não 

Não 

Ainda não foi notificado. 

Reavaliar quando houver 

mais informação disponível. 

Existe um risco significativo 

de propagação internacional? 

Existe um risco significativo 

de propagação internacional? 

A ocorrência é atípica ou 

inesperada? 

A ocorrência é atípica ou 

inesperada? 

Um evento que envolva as 

seguintes doenças deverá sempre 

levar à utilização do algoritmo 

porque demonstraram capacidade 

para causar um grave impacto de 

saúde pública e de alastrar 

rapidamente ao nível 

internacional: b       

− Cólera,  

− Peste pneumónica,  

− Febre-amarela,  

− Febres hemorrágica virais 

(Ébola, Lassa, Marburgo),  

− Febre do Nilo Ocidental,  

− Outras doenças que são de 

particular preocupação nacional 

ou regional, p. ex., a dengue, a 

febre do Vale do Risco e doença 

meningocócica. 

Um caso das seguintes 

doenças é atípico ou 

inesperado e pode ter um 

grave impacto de saúde 

pública, pelo que deve ser 

notificado: a, b 

− Varíola,  

− Poliomielite devido a 

poliovírus selvagem,  

− Gripe humana causada 

por um novo subtipo,  

− Síndrome respiratório 

agudo grave (SARS) 

Qualquer ocorrência de 

saúde pública com potencial 

para ter dimensão 

internacional, incluindo as de 

causas ou fontes 

desconhecidas ou as que 

envolvem outras ocorrências 

ou doenças para além das 

que indicadas na caixa à 

esquerda e da caixa à direita, 

levando à utilização do 

algoritmo. 

Eventos detectados pelo sistema nacional de vigilância (ver Aneno 1) 

Ou Ou 

A OCORRÊNCIA SERÁ NOTIFICADA À OMS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL 
a  De acordo com as definições de caso da OMS. 

b  A lista de doenças será usada apenas para efeitos deste Regulamento. 

 

O impacto da ocorrência é grave 

para a saúde pública? 
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EXEMPLOS PARA A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DECISÃO PARA A AVALIAÇÃO E 
NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS QUE PODEM CONSTITUIR UMA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA 
DE DIMENSÃO INTERNACIONAL 
 
Os exemplos indicados neste Anexo não são vinculativos e servem apenas a título de orientação 
para ajudar na interpretação dos critérios do instrumento de decisão. 
 

A OCORRÊNCIA CUMPRE PELO MENOS DOIS DOS SEGUINTES CRITÉRIOS? 

O
 im

p
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to
 d

a 
o

co
rr

ê
n

ci
a 

n
a 

sa
ú

d
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lic

a 
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I.  O impacto da ocorrência na saúde pública é grave? 

1. O número de casos e/ou o número de óbitos para este tipo de ocorrência é elevado em função do 

local, momento e população? 

2. A ocorrência tem o potencial para ter um grande impacto na saúde pública? 

OS SEGUINTES SÃO EXEMPLOS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA UM GRANDE IMPACTO 

NA SAÚDE PÚBLICA: 

✓ Ocorrência causada por um agente patogénico com elevado potencial para provocar uma epidemia 

(infecciosidade do agente, taxa de letalidade alta, múltiplas vias de transmissão ou portador 

saudável). 

✓ Indicação de falha do tratamento (nova resistência ou resistência emergente aos antibióticos, falhas 

na vacinação, resistência ou fracasso dos antídotos). 

✓ A ocorrência representa um risco significativo para a saúde pública mesmo que não existam ou 

existam ainda poucos casos identificados em seres humanos. 

✓ Casos registados em profissionais de saúde. 

✓ A população em risco é particularmente vulnerável (refugiados, baixo nível de imunização, crianças, 

idosos, baixa imunidade, malnutridos, etc.). 

✓ Factores concomitantes que podem dificultar ou atrasar a resposta de saúde pública (catástrofes 

naturais, conflitos armados, más condições climatéricas, múltiplos focos no Estado-Parte). 

✓ Ocorrência numa zona de elevada densidade populacional. 

✓ Proliferação de materiais tóxicos, infecciosos ou com outras características perigosas que podem 

ocorrer naturalmente, que contaminaram ou têm o potencial para contaminar uma população e/ou 

uma grande zona geográfica. 

3. É precisa ajuda externa para detectar, investigar, responder e controlar a ocorrência actual ou 

prevenir novos casos? 

OS SEGUINTES SÃO EXEMPLOS DE QUANDO PODE SER PRECISA AJUDA: 

✓ Recursos humanos, financeiros, materiais ou técnicos inadequados - sobretudo: 

− Falta de capacidade laboratorial ou epidemiológica para investigar a ocorrência (equipamento, 

pessoal e recursos financeiros). 

− Antídotos, medicamentos e/ou vacinas e/ou equipamento de protecção e equipamento de 

descontaminação ou equipamento de apoio insuficientes para cobrir as necessidades estimadas 

− Sistema de vigilância existente inadequado para detectar novos casos de forma oportuna. 

O IMPACTO DA OCORRÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA É GRAVE? 

Respondam “sim” se tiverem respondido “sim” às perguntas 1, 2 ou 3 em cima. 
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II.  A ocorrência é atípica ou inesperada? 

4. A ocorrência é atípica? 

OS SEGUINTES SÃO EXEMPLOS DE OCORRÊNCIAS ATÍPICAS: 

✓ A ocorrência é provocada por um agente desconhecido ou a fonte, o veículo e a via de 

transmissão são atípicos ou desconhecidos. 

✓ A evolução dos casos é mais grave do que esperado (incluindo morbilidade ou taxa de letalidade) 

ou com sintomas invulgares. 

✓ A ocorrência é atípica nesta zona, época ou população. 

5. A ocorrência é inesperada de uma perspectiva de saúde pública? 

OS SEGUINTES SÃO EXEMPLOS DE OCORRÊNCIAS ATÍPICAS: 

✓ A ocorrência é causada por doença/agente que já tinha sido eliminado ou erradicado do Estado-

Parte ou não tinha sido anteriormente notificado. 

A OCORRÊNCIA É ATÍPICA OU INESPERADA? 

Respondam “sim” se tiverem respondido “sim” às perguntas 4 e 5 acima. 
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III. Existe um risco significativo de propagação internacional? 

6. Existem evidências de uma associação epidemiológica a ocorrências semelhantes noutros Estados? 

7. Existe algum factor que nos deva alertar para um potencial transfronteiriço do agente, do veículo 

ou do portador? 

OS SEGUINTES SÃO EXEMPLOS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM PREDISPOR 

À PROPAGAÇÃO INTERNACIONAL: 

✓ Onde houver evidências de uma proliferação local ou um caso índice (ou outros casos associados) 

com uma história no mês anterior de: 

− viagem internacional (ou tempo equivalente ao período de incubação se o agente 

patogénico for conhecido) 

− participação em ajuntamentos internacionais (peregrinações, ocorrências desportivos, 

conferência, etc.) 

− contacto próximo com um viajante internacional ou uma população altamente móvel. 

✓ Ocorrência causada por uma contaminação internacional que tem o potencial de alastrar além-

fronteiras. 

✓  Ocorrência numa zona de tráfego internacional intenso com capacidade limitada de controlo de 

saneamento ou detecção ou descontaminação ambiental. 

EXISTE UM RISCO SIGNIFICATIVO DE PROPAGAÇÃO INTERNACIONAL? 

Responda “sim” se tiver respondido “sim” às perguntas 6 ou 7 acima. 

R
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IV. Existe um risco significativo de restrição das viagens ou do comércio internacional? 

8. Outras ocorrências semelhantes no passado resultaram em restrições no comércio e/ou viagens 

internacionais? 

9. A fonte suspeita ou conhecida é um produto alimentar, água ou qualquer outro produto que 

possa estar contaminado e que tenha sido exportado/importado de outros Estados? 
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2.4  RESUMO 
 

Pontos a recordar: 

a) Notificar as doenças prioritárias ao nível superior do sistema de saúde em intervalos 

de tempo apropriados. 

b) Saber quais as doenças e ocorrências que exigem notificação imediata e quais as que 

podem ser notificadas mensalmente. 

c) Assegurar-se de que se sabe a quem enviar as notificações para o nível superior e em 

que formato deverão ser enviadas. 

d) Esforçar-se por envolver os laboratórios e as partes interessadas da comunidade no 

processo de notificação para fomentar a comunicação e desenvolver um perfil claro 

da doença e das populações-alvo. 

e) Procurar introduzir a notificação electrónica para facilitar a notificação oportuna e a 

resposta precoce a todas as emergências de saúde pública. 

 

2.5 REFERÊNCIAS 

 

a) Orientações Técnicas para a Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID), Terceira 

Edição. OMS/AFRO, 2018 

b) Regulamento Sanitário Internacional (2005), 3.ª Edição. OMS, 2016 
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VIGILÂNCIA E RESPOSTA INTEGRADA ÀS DOENÇAS 

CURSO DE FORMAÇÃO 
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MÓDULO 3: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
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MÓDULO 3: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

3.1  INTRODUÇÃO 

 

Este módulo descreve como receber os dados de vigilância e como analisá-los por tempo, local 

e pessoa. A análise pode ser feita de forma electrónica ou manual. Os métodos para realizar a 

análise e os passos para interpretar e resumir as descobertas estão também incluídos. A 

informação neste módulo pode ser aplicada a nível nacional, distrital, da unidade de saúde e da 

comunidade. 

 

3.1.1 FINALIDADE DO MÓDULO 

 

O intuito deste módulo é fornecer aos participantes competências na recolha, análise e 

interpretação de dados. Também procura fornecer orientações para o uso de dados na tomada 

de decisões sob a forma de acções de saúde pública. 

 

3.1.2 OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Ao terminarem este módulo, os participantes serão capazes de: 

a) Fazer um plano de análise de dados  

b) Recolher e organizar dados para análise  

c) Resumir os conjuntos de dados utilizando medidas de localização central  

d) Utilizar tabelas, gráficos e histogramas para analisar tendências 

e) Utilizar mapas para analisar a localização e a distribuição das populações em risco 

f) Utilizar tabelas, gráficos de barras e gráficos circulares para descrever as características da 

população afectada 

g) Compreender o uso de ferramentas electrónicas na análise de dados 

h) Tirar conclusões sobre os resultados da análise 

i) Fazer recomendações com base nas conclusões 
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3.2 NOTAS PARA O PARTICIPANTE 
 
3.2.1 IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE DADOS 
 
Organizar e analisar dados é uma função importante da vigilância. A análise de dados fornece 
informações para realizar acções de saúde pública relevantes, atempadas e apropriadas. Por 
exemplo, quando analisa dados de vigilância, pode: 

a) Observar as tendências ao longo do tempo e alertar os profissionais de saúde sobre 
ocorrências emergentes e reemergentes ou padrões pouco usuais. 

b) Identificar áreas geográficas de risco mais elevado. 

c) Caracterizar variáveis pessoais, como idade, sexo ou profissão que faz com que a pessoa 
tenha um risco mais elevado de contrair a doença ou ser afectada pela ocorrência. 

d) Monitorizar e avaliar as intervenções de saúde pública. 
 
3.2.2 COMO PREPARAR UM PLANO DE ANÁLISE 
 
Atenção que antes de começar a análise de dados é necessário que exista um plano: 

a) Cada local que recolhe ou recebe dados deve preparar e seguir um plano de análise para os 
dados de vigilância de rotina. 

b) Em geral, a análise dos dados de vigilância de rotina deve abordar as seguintes questões: 

i) Foram detectados algumas doenças prioritárias ou outros ocorrências de saúde 
pública preocupantes durante o período de notificação (esta semana, por 
exemplo)? Existem suspeitas de um surto ou de uma ocorrência de saúde 
pública pouco usual? 

ii) Dos casos, mortes ou ocorrências detectados quantos foram confirmados? 
iii) Onde ocorreram? 
iv) Como é que a situação observada se compara com períodos de observação prévios 

deste ano ou do ano anterior? Por exemplo, comparando com o início do período de 
notificação, o problema está a aumentar? 

v) As tendências da doença estão estáveis, a melhorar ou a piorar? 
vi) A informação de vigilância notificada é suficientemente representativa da área de 

cobertura do local que notificou? De todos os locais que deviam ter notificado, 
qual a percentagem que realmente o fez? 

vii) Os dados fornecidos pelos locais de notificação foram recebidos em devido tempo? 
 
O seu facilitador irá apresentar uma amostra de um plano de análise de rotina de dados de 
vigilância. Pode ler essa informação na Secção 3, Anexo 3A, páginas 21 e 22 da 3ª Edição 
das Orientações Técnicas da VRID. 
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3.2.3 COMO RECOLHER E ORGANIZAR DADOS DOS LOCAIS DE NOTIFICAÇÃO 

 

a) O fluxo de rotina dos dados de vigilância segue normalmente dos locais de notificação para 

o nível seguinte, até ao nível central. A nível da unidade de saúde, tanto as enfermarias de 

internamento como as áreas de consulta externa são locais de vigilância e irão enviar os 

seus dados para a secção de estatísticas da unidade/unidade de gestão dos registos. 

b) De seguida, as unidades de saúde enviam os seus dados de vigilância para a equipa distrital 

de gestão da saúde. Em alguns contextos, uma equipa sub-distrital recolhe os dados das 

unidades de saúde na sua área de cobertura e envia-os para a equipa distrital de gestão da 

saúde. 

c) Nas áreas onde já existe um sistema de VRID electrónica, os dados são introduzidos 

utilizando um telemóvel ou um computador e a equipa distrital de gestão da saúde pode 

aceder às informações compiladas a partir de um computador (Consultar a Secção 9 da 3ª 

Edição das Orientações Técnicas da VRID sobre a VRID electrónica para mais exemplos 

específicos a países). 

d) Os distritos juntam e enviam os seus dados para as províncias, regiões ou estados, com 

uma cópia para o Ministério da Saúde. 

e) Após juntarem os totais dos distritos, as províncias, regiões ou estados enviam os seus 

dados para o Ministério da Saúde. 

f) A equipa de validação de dados deve estar disponível em todos os níveis do sistema de 

saúde.  

 
3.2.4 COMO CALCULAR AS ESTATÍSTICAS BÁSICAS RESUMIDAS 
 
Uma medida de Localização Central é um valor único que resume ou representa uma 

distribuição de dados completa. As medidas de localização central incluem: 

a) Modo 

b) Mediana 

c) Média Aritmética 

 

Uma medida de dispersão descreve até que ponto variam as medições das observações e inclui: 

• Intervalo 

 

O seu facilitador irá definir e demonstrar como calcular as medidas de localização central: 
modo, mediana, média e também a medida de dispersão - intervalo. (Os participantes devem 
tomar notas para referência futura) 
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3.2.5 TIPOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A seguinte tabela explica os tipos de análise, os objectivos ao utilizar cada tipo de análise, as 

ferramentas de visualização dos dados e os métodos para analisar esse tipo de dados. 

 

Pode encontrar esta tabela na Secção 3, página 6, da 3ª Edição das Orientações Técnicas da 

VRID. 

Tipo de análise Objectivo Ferramentas de visualização de dados Método 

Tempo Detectar alterações 

súbitas ou a longo prazo 

na doença ou a ocorrência 

de ocorrências pouco 

usuais, quantos casos 

ocorreram e o período de 

tempo desde a exposição 

ao início dos sintomas 

Registar os totais numa tabela, gráfico de 

linhas ou histograma 

Comparar o número de 

relatórios de casos 

recebidos no período 

actual com o número 

recebido num período 

anterior (semanas, 

meses, estações ou 

anos) 

Local Determinar onde estão a 

ocorrer os casos (por 

exemplo, identificar áreas 

ou locais de risco elevado 

de populações em risco 

de contrair a doença) 

Colocar os casos num mapa com pontos do 

distrito ou área afectada durante um surto. 

NB: A informação pode também estar 

presente numa tabela ou gráfico de barras, 

mas colocar os casos num mapa irá ajudar a 

uma rápida avaliação e permitir uma 

intervenção imediata 

Colocar os casos num 

mapa e procurar 

aglomerados ou 

relações entre o local 

dos casos e a ocorrência 

de saúde que está a ser 

investigado 

Pessoa Descrever razões para 

mudanças na ocorrência 

de doenças, como é que 

ocorreram, quem está em 

risco mais elevado de 

contrair a doença e os 

potenciais factores de 

risco 

Extrair dados específicos sobre a população 

afectada e resumir numa tabela, gráfico de 

barras ou gráfico circular 

Dependendo da doença, 

caracterizar os casos de 

acordo com os dados 

notificados pela 

vigilância, como idade, 

sexo, local de trabalho, 

estado de vacinação, 

assiduidade escolar e 

outros factores de risco 

conhecidos das 

doenças. 
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Em geral, a análise dos dados de vigilância de rotina deve responder às seguintes questões: 

a) Foram detectados algumas doenças prioritárias ou outros ocorrências de saúde pública 

preocupantes durante o período de notificação (esta semana, por exemplo)? Existem 

suspeitas de um surto ou de uma ocorrência de saúde pública pouco usual? 

b) Dos casos, mortes ou ocorrências detectados quantos foram confirmados? 

c) Onde ocorreram? 

d) Como é que a situação observada se compara com períodos de observação prévios deste 

ano ou do ano anterior? Por exemplo, comparando com o início do período de notificação, 

o problema está a aumentar?  

e) As tendências da doença estão estáveis, a melhorar ou a piorar? 

f) A informação de vigilância notificada é suficientemente representativa da área de 

cobertura do local que notificou? De todos os locais que deviam ter notificado, qual a 

percentagem que realmente o fez? 

g) Os dados fornecidos pelos locais de notificação foram recebidos em devido tempo? 
 

O seu facilitador irá demonstrar como analisar os dados por tempo, local e pessoa. Pode 

também ler esta informação na Secção 3 da 3ª Edição das Orientações Técnicas da VRID 

Brochura Dois. 

 

3.2.6 UTILIZAR LIMIARES PARA AS ACÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

a) Os limiares são marcadores que indicam quando algo deve acontecer ou mudar. Ajudam os 

gestores da vigilância e dos programas a responder à questão “Quando é que devo tomar 

uma acção e que acção será?” 

b) Os limiares têm como base informações de duas fontes diferentes: 

i) Uma análise da situação que descreve quem está em risco de contrair a doença, quais 

os riscos, quando é necessária uma acção para prevenir um surto maior e onde é que 

as doenças ocorrem normalmente. 

ii) Recomendações internacionais de peritos do programa técnico e de controlo das 

doenças. 

c) Neste curso, iremos discutir dois tipos de limiares: um limiar de alerta e um limiar de acção 

(epidémico). Nem todas as doenças ou condições utilizam ambos os limiares, embora cada 

doença ou condição atinja um ponto onde o problema deva ser notificado e acções 

tomadas. 

d) Um limiar de alerta sugere ao pessoal de saúde e à equipa de vigilância que é necessária 

uma investigação adicional. Dependendo da doença ou condição, um limiar de alerta é 
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atingido quando existe um caso suspeito (por exemplo devido a uma doença propensa a 

epidemia ou uma doença visada para eliminação ou erradicação) ou quando existe um 

aumento inexplicável no número de casos de qualquer doença. Um limiar de alerta é 

também alcançado quando o pessoal de saúde revê os relatórios síntese semanais ou 

mensais e observam um padrão pouco usual.   

e) Um limiar de acção (epidémico) acciona uma resposta definitiva. Indica a data específica 

ou descoberta investigacional que assinala uma acção para lá de confirmar ou clarificar o 

problema. Possíveis acções incluem comunicar a confirmação laboratorial aos centros de 

saúde afectados, implementar uma resposta de emergência, como uma actividade de 

vacinação, realizar uma campanha de sensibilização comunitária ou utilizar práticas 

melhoradas de controlo de infecções nos contextos dos cuidados de saúde. 

f) Foram propostos vários limiares de acção com base nas descobertas de vigilância das 

doenças. Para doenças raras ou doenças visadas para erradicação, a detecção de um único 

caso sugere uma epidemia. Nessas situações, um caso é pouco usual e uma ocorrência 

sério. Isto acontece uma vez que estas doenças raras ou visadas têm um potencial de 

transmissão rápido ou taxas elevadas de mortalidade de casos.   

g) Noutras situações, certo número de casos irá accionar uma resposta. Por exemplo: 

i) O limiar epidémico para a meningite cerebrospinal nos países da cintura da meningite 

é de 10 casos suspeitos por 100 000 habitantes por semana e o limiar de alerta é de 3 

casos suspeitos por 100 000 habitantes por semana 

ii) O limiar epidémico para o paludismo em alguns países é o 3º quartil de casos de 

paludismo confirmados nos últimos 5 anos; o limiar de alerta é o 2º quartil/mediana 

de casos confirmados do paludismo 

h) Na prática, o nível nacional é responsável por comunicar os limiares das doenças 

prioritárias a todos os locais de notificação do sistema de saúde. Isto facilita o uso de 

informações de vigilância para as acções no nível onde estas são recolhidas. 

Periodicamente, os limiares de vigilância são avaliados e reiniciados a nível nacional ou 

internacional, de acordo com as tendências observadas das doenças, ocorrências ou 

condições sob vigilância. 

i) Os limiares sugeridos para a tomada de acções em doenças ou condições específicas são 

discutidos na Secção 9.0 da 3ª Edição das Orientações Técnicas da VRID. 

O seu facilitador irá fornecer informações adicionais sobre os limiares. Depois irá realizar os 

exercícios práticos. 
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3.2.7 EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

 

Instruções: O vosso facilitador irá pedir que se dividam em cinco (5) pequenos grupos com no 

mínimo três (3) pessoas e atribuir um exercício a cada grupo dos exercícios 1 a 5 que se 

encontram em baixo. Cada grupo deve escolher um líder e um relator (o líder modera as 

discussões de grupo enquanto o relator documenta as respostas acordadas pelo grupo). Cada 

grupo tem cerca de 40 minutos para ler, discutir e responder a todas as questões do exercício 

atribuído, após os quais o líder do grupo apresenta as respostas durante as discussões 

plenárias: haverá uma apresentação de 5 minutos e 10 minutos de discussão por grupo. 

Modere as discussões plenárias e forneça a resposta correcta a cada questão. 

 

3.2.7.1 Exercício 1  

Exercício 1 

 

Rever um Registo Hospitalar 

 

O Hospital Makata serve uma população de cerca de 30 000 pessoas na sua área de cobertura. A 

unidade de saúde fornece serviços de cuidados de saúde médicos, cirúrgicos, maternos e infantis. A 

informação básica das pessoas que frequentam o departamento de consulta externa está resumida de 

seguida. 
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Tabela 3.1:  Excerto do registo do Hospital Makata, novos casos recebidos  
de 6 a 10 de Maio de 2017 

N.º de ID Data da consulta Nome Comunidade Sexo Idade Doença/síndrome suspeita 

01 6/5/17 A.M. C M 6 meses Pneumonia 

02 6/5/17 T.F. A M 2 anos Sarampo 

03 6/5/17 N.N. C M 22 anos Traumatismo 

04 6/5/17 Y.E. C F 28 anos Paludismo 

05 6/5/17 I.L. B F 7 meses Meningite 

06 6/5/17 R.E. B F 8 meses Pneumonia 

07 6/5/17 K.L. D F 4 anos Paludismo 

08 6/5/17 T.I. A M 13 anos Paludismo 

09 6/5/17 A.F. D F 15 anos Paralisia Flácida Agida 

10 6/5/17 D.O. D F 24 anos Meningite 

11 7/5/17 K.M. A M 22 anos Disenteria 

12 7/5/17 U.G A F 9 meses Fractura 

13 7/5/17 P.F. C M 11 meses Sarampo 

14 7/5/17 H.I. C F 24 anos Aborto 

15 7/5/17 G.T. C F 21 anos Paludismo 

16 7/5/17 W.T. A F 16 anos Tuberculose 

17 7/5/17 R.Y. B M 2 anos Diarreia 

18 8/5/17 A.C. C M 1 ano Pneumonia 

19 8/5/17 Z.U. B F 1 ano Paludismo 

20 8/5/17 A.C. C M 11 meses Escabiose 

21 8/5/17 J.F. B M 15 anos Paludismo 

22 8/5/17 M.M. B F 18 anos Disenteria 

23 8/5/17 L.M. B M 5 anos Ferida 

24 8/5/17 P.L. C M 1 ano 10 meses Diarreia1 

25 8/5/17 Z.E. A M 16 anos Traumatismo 

26 8/5/17 A.B. C F 25 anos Febre hemorrágica 

27 8/5/17 S.R. B F 17 anos Paludismo 

28 9/5/17 A.K. C F 4 meses Meningite 

29 9/5/17 T.T. B M 3 anos Abscesso 

30 9/5/17 W.F B M 12 anos Meningite 

31 9/5/17 K.K. B F 2 anos 10 meses Paludismo 

32 9/5/17 L.D. A F 16 anos Cólera 

33 9/5/17 D.B. B F 1 ano 8 meses Pneumonia 

34 9/5/17 A.N. B F 21 anos Tuberculose 

35 9/5/17 L.S. A M 1 ano 5 meses Diarreia grave 

36 9/5/17 B.D. A M 11 meses Pneumonia 

37 9/5/17 P.K. B F 1 ano Paludismo 

38 9/5/17 K.R. A F 2 anos 5 meses Escabiose 

39 10/5/17 K.A. D M 26 anos Traumatismo 

40 10/5/17 P.N. D F 4 anos Pneumonia 

41 10/5/17 S.A. D F 3 anos VIH 

42 10/5/17 M.A. A F 2 anos Diarreia 

43 10/5/17 E.R. C F 16 anos Traumatismo 

44 10/5/17 U.H. A M 22 anos VIH 

45 10/5/17 Y.L. C M 18 anos Paludismo 

46 10/5/17 W.C. A F 4 meses Paludismo 

 

                                                           
1  Contar diarreia e diarreia grave como “diarreia”.  
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Instruções: 

 

Q1. Utilizando os dados do registo do Hospital Makata, mostrem a distribuição dos doentes por 

doença ou síndrome ao preencherem a tabela 3.2 em baixo. Para registar a frequência, 

coloquem um sinal (√) ou uma barra diagonal (/) na coluna para cada instância de um caso ou 

síndrome suspeito. 

 

Nota: Contem diarreia e diarreia grave como “diarreia”. 

 

Tabela 3.2:  Distribuição dos doentes por frequência e percentagem da doença/síndrome no 

Hospital Makata, 6 a 10 de Maio de 2017 

 Doença/síndrome Frequência Percentagem* % 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

TOTAL   
* Para calcularem a percentagem (%) de pneumonia, utilizem esta fórmula: Número total de casos de pneumonia  

÷ número total de casos x 100 = % de casos de pneumonia 

 

Informem o vosso facilitador quando terminarem este exercício. 
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3.2.7.2 Exercício 2 

Exercício 2 

 

Instruções: Utilizem papel quadriculado ou, se tiverem um computador, uma folha de Excel. De 

outro modo, podem utilizar o espaço em branco fornecido no módulo. 

 

Consultem o Registo do Hospital Makata presente no Exercício 1 para responderem às questões 

1 a 5: 

 

Q1.  Quais as 5 principais doenças ou condições registadas no Hospital Makata, por 

percentagem? 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.  Desenhem um gráfico de barras para apresentar as 5 principais doenças ou condições por 

números de casos. Utilizem a página seguinte para criarem uma grelha e depois 

desenhem um gráfico de barras. Se disponível, utilizem papel quadriculado ou um 

computador. Podem consultar o exemplo na Secção 3, página 8, da 3ª Edição das 

Orientações Técnicas da VRID. 
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Gráfico de Barras: 5 Principais Doenças Registadas no Hospital Makata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de dados por local 

 

Neste exercício irão praticar a análise de dados por local para uma doença ou condição 

específica. 

 

Q3.  Na tabela em baixo, resumam a distribuição dos doentes com paludismo registados no 

Hospital Makata por comunidade, utilizando os dados da Tabela 3.1 presente no exercício 

1. 

 

Tabela 3.3:  Distribuição dos doentes com paludismo registados no Hospital Makata por 

comunidade, 2017 

Comunidade Número de doentes  

A  

B  

C  

D  

Total  
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Q4.  Que conclusões conseguem tirar desta tabela sobre os doentes e as comunidades onde 

estes vivem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de dados por pessoa  

Neste exercício, irão praticar a análise de dados por pessoa para uma doença ou condição 

específica.  

 

Instruções: 

 

Consultar a Tabela 3.1 no Exercício 1. Encontrem as colunas para “idade” e “sexo”. Resumam a 

distribuição de doentes por idade e sexo no Hospital Makata para preencherem a tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Distribuição dos doentes por idade e sexo no Hospital Makata, 2017 

Faixa etária 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

0-4 anos    

5- 14 anos    

15 anos e acima    

Total    

 

Q5. Quais os grupos de doentes que são observados mais vezes? 
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3.2.7.1 Exercício 3 

Exercício 3 
 

Neste exercício, irão praticar como encontrar informações sobre os limiares de alerta e 

epidémico nas Orientações Técnicas. Para completarem este exercício, preencham os espaços 

em branco na Tabela 3.5. Consultem as informações fornecidas na Secção 3, páginas 17 a 19, da 

3ª Edição das Orientações Técnicas da VRID. Consultem também as “Orientações síntese para 

doenças e condições prioritárias” na secção 11.  A linha para a cólera está preenchida como 

exemplo. 

 

Tabela 3.5: Utilizar limiares para acções de saúde pública 

Doença 
Limiar de 

alerta 
Passos a tomar 

Limiar de acção 

(epidémico) 
Passos a tomar 

Cólera Um único 
caso 
suspeito 

• Notificar imediatamente a 
informação do caso. 

• Gerir e tratar o caso 

• Reforçar os procedimentos 
rigorosos de lavagem de 
mãos e de isolamento 

• Realizar investigações do 
caso 

• Obter amostras de fezes 
para confirmação 
laboratorial 

• Identificar, enumerar e 
acompanhar todos os 
contactos 

• Começar a implementação 
de intervenções WASH a 
nível doméstico 

Se um caso 
suspeito for 
confirmado 

• Criar um centro de tratamento 

• Reforçar a gestão de casos 

• Procurar a disponibilidade de 
água potável limpa. 

• Trabalhar com os líderes da 
comunidade para limitar o 
número de funerais ou outras 
grandes aglomerações de 
pessoas 

• Promover a preparação segura 
de alimentos 

• Promover a eliminação segura de 
resíduos humanos. 

• Identificar, enumerar e 
acompanhar todos os contactos  

• Começar a implementação de 
intervenções WASH a nível 
doméstico 

Doença Respiratória 

Aguda Grave (SARI) 

    

Oncocercose 
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Doença 
Limiar de 

alerta 
Passos a tomar 

Limiar de acção 

(epidémico) 
Passos a tomar 

 

Diabetes 

 

 

 

 

    

Doenças 

transmitidas pelos 

alimentos 

 

 

 

 

    

 

3.2.7.4 Exercício 4  

Exercício 4 

 

Neste exercício irão praticar a utilização de limiares para detectar surtos a partir de relatórios 

síntese. 

 

Surto de meningite 

 

Instruções: Primeiro, leiam o caso de estudo e revejam os dados na Tabela 3.6. Estes dados são 

sobre quando utilizar os limiares de alerta e epidémico para a meningite meningocócica. 

Respondam às questões que se encontram depois da tabela.  

* * * * 

Caso de estudo: surto de meningite na Região  

 

A meningite permanece um problema significativo de saúde pública na cintura da meningite em 

África. Os serogrupos A, C e W da Neisseria meningitidis causam o maior número de epidemias. 
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O Dr. Abatanga, um antigo Director Distrital dos Serviços de Saúde foi nomeado o novo Director 

Regional dos Serviços de Saúde da Região Z. Substituiu o Dr. Isaku, que recebeu uma bolsa de 

quatro meses para estudar Epidemiologia Aplicada na universidade local. 

 

À medida que se familiarizou com o seu novo posto, descobriu relatórios síntese de meningite 

meningocócica em cinco distritos que não tinham sido investigados pelo Dr. Isaku.  

 

A Tabela 3.6 é uma tabela síntese dos relatórios de meningite meningocócica dos 5 distritos 

na Região Z. 

 

Tabela 3.6: Casos de meningite por semana, Região Z, 2017 

Distrito População Sm 1 Sm 2 Sm 3 Sm 4 Sm 5 Sm 6 Sm 7 Sm 8 Sm 9 Sm 10 

Tolon 106 550 2 3 2 1 0 2 2 0 2 3 

Tanga 245 907 1 2 11 9 16 16 20 42 42 57 

Bolu 150 279 15 16 16 8 14 8 9 9 12 11 

Donda 81 032 1 0 2 1 1 1 4 3 3 3 

Manan 253 181 4 3 5 4 3 4 8 6 8 5 

 

1.  Definam o que é uma Taxa de Ataque. Demonstrem como calcular uma Taxa de Ataque. 

 

 

 

 

 

 

2.  Ajudem o Dr. Abatanga ao calcularem as taxas de ataque semanais para cada distrito e ao 

preencherem a tabela fornecida. 

 

Tabela 3.7: Taxas de ataque de casos de meningite por semana e distrito, Região Z, 2017 

Distrito Pop SM 1 TA 1 SM 2 TA 2 SM 3 TA 3 SM 4 TA 4 SM 5 TA 5 SM 6 TA 6 SM 7 TA7 SM 8 TA8 SM 9 TA9 SM 10 TA 10 

Tolon 106 550 2  3  2  1  0  2  2  0  2  3  

Tanga 245 907 1  2  11  9  16  16  20  42  42  57  

Bolu 150 279 15  16  16  8  14  8  9  9  12  11  

Donda 81 032 1  0  2  1  1  1  4  3  3  3  

Manan 253 181 4  3  5  4  3  4  8  6  8  5  
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3.  Na prática da saúde pública são utilizados limiares. O que são limiares? Descrevam os 

tipos de limiares normalmente utilizados na vigilância e resposta à meningite. 

 

 

 

 

 

4.  Com base nas taxas de ataque calculadas, digam quais os distritos que foram colocados 

na fase de alerta em qualquer altura após a Semana 1 e antes da Semana 10. Digam 

também os nomes dos distritos que excederam o limiar epidémico. 

Dica: Limiar de Alerta = 3/100 000, Limiar Epidémico = 10/100 000 

 

 

 

 

 

5.  No papel quadriculado fornecido, desenhem um gráfico de linhas com as taxas de ataque 

da meningite por semana para o Distrito Tanga. 

 

Coloquem um rótulo nos eixos horizontais que represente os limiares de alerta e 

epidémico para o distrito Tanga no mesmo gráfico. Dica: primeiro desenhem uma grelha 

e coloquem o rótulo nos eixos e depois desenhem o gráfico de linhas. 

 

Gráfico de Linhas: Taxas de ataque de meningite meningocócica por semana no Distrito 

Tanga com os limiares de alerta e epidémico realçados 
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Consultem o gráfico que acabaram de desenhar e respondam às duas questões seguintes. Pode 

ser útil assinalar estas respostas no gráfico de linhas para que vejam qual o aspecto que estes 

têm. 

 

6.  Quando foi ultrapassada a fase de alerta? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quando foi ultrapassado o limiar epidémico?  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Quais as acções recomendadas a serem tomadas pelo Dr. Abatanga?  
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3.2.7.5 Exercício 5 

Exercício 5 

 

Neste exercício irão praticar todos os passos presentes neste módulo. 

 

Instruções: Irão rever as variáveis registadas numa lista linear2. Utilizem a lista linear para 

analisarem os dados do surto de acordo com tempo, pessoa e local. Leiam o breve caso de 

estudo e depois revejam a lista linear nas 6 páginas seguintes. Respondam às questões que se 

seguem. 

 

Após um surto de Febre de Lassa no Distrito Dumbura, a Equipa de Gestão do Distrito recebeu 

uma lista linear de todos os casos da equipa no terreno, resumida na Tabela 3.8 na página 

seguinte.

                                                           
2  Uma lista linear é uma tabela de casos que inclui dados demográficos importantes, como o nome ou o número de 

identificação do doente e a idade, sexo, data do início dos sintomas, data da morte e classificação do caso. Novos casos são 

normalmente adicionados a uma lista linear à medida que são identificados. 
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Tabela 3.8: Lista Linear do Distrito Dumbura para o Surto de Febre de Lassa - Outubro a Novembro de 2017 

ID Nome 

Idade 

em 

anos 

Sexo 
Chefe da 

Família 
Subdistrito Comunidade 

Data do 

início dos 

sintomas 

Semana do 

início dos 

sintomas 

Data da 

hospitalização 

Resultado 

(1=Morto, 

0=Vivo) 

Data da 

morte 

Classificação 

do caso 

Amostra 

de 

sangue 

colhida 

Data da 

colheita 

da 

amostra 

de sangue 

Resultado Profissão 

3101 L.P. 20 M Poun Zanza Zanza 12-Out 40  1 16-Out Provável N   Estudante 

3102 A.I 44 F Benga Zanza Zanza 30-Out 43  1 4-Nov Provável N   Agricultor 

3103 E.N. 7 M Ambe Zanza Zanza 12-Nov 45  1 18-Nov Provável N   Nenhuma 

3104 I.P. 47 F Ambe Zanza Zanza 27-Nov 47  1 3-Nov Provável N   Agricultor 

3105 F.I. 2,5 M Benga Omo Doum 11-Out 40  1 17-Out Provável N   Nenhuma 

3106 E.I. 13 F Benga Omo Bea 11-Out 40 18-Out 1 22-Out Provável N   Estudante 

3107 K.L. 20 M Lota Omo Bea 12-Out 40  1 23-Out Provável N   Caçador 

3108 I.A. 39 F Benga Omo Doum 24-Out 42 24-Out 1 29-Out Confirmado S 24-Out Positivo Prof. Saúde 

3109 L.S. 17 F Lota Omo Andza 25-Out 42  1 4-Nov Provável N   Agricultor 

3110 E.M. 44 F Lota Omo Andza 25-Out 42 26-Out 1 4-Nov Confirmado S 26-Out Positivo Prof. Saúde 

3111 I.J. 46 M Benga Omo Bea 29-Out 43  1 6-Nov Provável N   Caçador 

3112 E.B. 38 F Kabo Omo Doum 4-Nov 44  1 8-Nov Provável N   Agricultor 

3113 K.D. 40 M Lakou Omo Bea 6-Nov 44  1 10-Nov Confirmado S 11-Nov Positivo 
Vigilante de 

Reserva 

3114 A.Y. 60 F Benga Omo Bea 16-Nov 45  1 19-Nov Provável N   Agricultor 

3115 N.R. 22 F Kabo Omo Doum 16-Nov 45  0  Confirmado S 2-Dez Positivo Agricultor 

3116 M.N. 28 F Kabo Omo Doum 15-Nov 45  0  Provável N   Agricultor 

3117 A.M. 40 M Nossi Omo Bea 14-Nov 45  1 23-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Caçador 

3118 A.J. 40 F Benga Omo Bea 15-Nov 45  0  Provável S 3-Dez Pendente Agricultor 

3119 N.A. 20 F Benga Omo Bea 16-Nov 45 30-Nov 0  Provável S 2-Dez Pendente Agricultor 

3120 N.O. 24 M Lakou Omo Bea 15-Nov 45  1 23-Nov Confirmado S 23-Nov Positivo Caçador 

3121 E.P. 22 F Nossi Omo Bea 15-Nov 45 25-Nov 0  Confirmado S 24-Nov Positivo Agricultor 

3122 E.B. 20 F Nossi Omo Bea 18-Nov 46 24-Nov 1 26-Nov Provável N   Agricultor 

3123 I.O. 50 F Nossi Omo Bea 18-Nov 46 24-Nov 1 24-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Agricultor 
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ID Nome 

Idade 

em 

anos 

Sexo 
Chefe da 

Família 
Subdistrito Comunidade 

Data do 

início dos 

sintomas 

Semana do 

início dos 

sintomas 

Data da 

hospitalização 

Resultado 

(1=Morto, 

0=Vivo) 

Data da 

morte 

Classificação 

do caso 

Amostra 

de 

sangue 

colhida 

Data da 

colheita 

da 

amostra 

de sangue 

Resultado Profissão 

3124 N.M. 26 M Ambe Omo Bea 13-Nov 45 13-Nov 1 24-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Caçador 

3125 I.C. 16 F Benga Omo Bea 15-Nov 45  1 21-Nov Provável N   Estudante 

3126 K.N. 10 M Lakou Omo Bea 17-Nov 46  1 21-Nov Confirmado S 22-Nov Positivo Estudante 

3127 S.E. 25 M Kabo Omo Doum 16-Nov 46  1 21-Nov Confirmado S 22-Nov Positivo Caçador 

3128 M.S. 45 F Lakou Omo Bea 17-Nov 46 24-Nov 1 24-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Agricultor 

3129 B.S. 8 F Lakou Omo Bea 17-Nov 46  1 23-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Nenhuma 

3130 E.J. 43 M Aucun Omo Centre 20-Nov 46  0  Confirmado S  Positivo Nenhuma 

3131 O.E. 16 M Lakou Omo Bea 20-Nov 46 25-Nov 1 29-Nov Confirmado S 24-Nov Positivo Estudante 

3132 M.R. 18 F Odob Omo Andza 20-Nov 46  0  Provável N   Agricultor 

3133 E.Y. 1,5 M Rouja Omo Bea 16-Nov 45  1 23-Nov Provável N 24-Nov Positivo Nenhuma 

3134 K.C. 14 M Lakou Omo Bea 15-Nov 45 23-Nov 0  Confirmado S 3-Dez Positivo Estudante 

3135 K.R. 23 F Nossi Omo Bea 23-Nov 46  0  Provável N 8-Dez  Agricultor 

3136 K.E. 6 M Lakou Omo Bea 23-Nov 46 23-Nov 0  Provável N 3-Dez  Nenhuma 

3137 E.B. 38 F Kabo Omo Bea 18-Nov 46 23-Nov 0  Provável N 28-Nov  Agricultor 

3138 I.A. 26 M Benga Omo Bea 20-Nov 46  0  Suspeito N   Caçador 

3139 M.G. 19 M Ambe Omo Bea 23-Nov 46  0  Suspeito N   Caçador 

3140 N.N. 18 F Ambe Omo Bea 22-Nov 46 24-Nov 0  Confirmado S 2-Dez Positivo Agricultor 

3141 A.I. 28 M Kabo Omo Bea 24-Nov 47  0  Confirmado S 24-Nov Positivo Caçador 

3142 D.D. 31 M Ambe Omo Bea 24-Nov 47  0  Confirmado S 26-Nov Positivo Agricultor 

3143 T.O. 22 M Ambe Omo Bea 24-Nov 47 29-Nov 0  Confirmado S 2-Dez Positivo Caçador 

3144 Y.N. 25 F Ambe Omo Bea 25-Nov 47  0  Suspeito N   Agricultor 

3145 O.A. 3 M Nossi Omo Bea 26-Nov 47 26-Nov 1 28-Nov Provável N   Nenhuma 

3146 I.M. 5 F Nossi Omo Bea 26-Nov 47 29-Nov 1 2-Dez Confirmado S 2-Dez Positivo Nenhuma 

3147 E.E. 1,5 M Nossi Omo Bea 29-Nov 47 29-Nov 0  Confirmado S 5-Dez Pendente Nenhuma 
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1.  Consultem a lista linear do Distrito Dumbura na tabela 3.8. Na tabela 3.9, em baixo, 

registem o número de casos e mortes para cada data da lista linear de Dumbura. 

Podem trabalhar com um parceiro ou um pequeno grupo para contarem e registarem 

os casos e as mortes. 

 

Tabela 3.9:  Casos e mortes devido a febre de Lassa por data do início dos sintomas no 

Distrito Dumbura, 1 de Outubro a 30 de Novembro de 2017 

Data do início dos sintomas Semanas Casos Mortes 

01-Out 2017 39   

02-Out 2017 40   

03-Out 2017 40   

04-Out 2017 40   

05-Out 2017 40   

06-Out 2017 40   

07-Out 2017 40   

08-Out 2017 40   

09-Out 2017 41   

10-Out 2017 41   

11-Out 2017 41   

12-Out 2017 41   

13-Out 2017 41   

14-Out 2017 41   

15-Out 2017 41   

16-Out 2017 42   

17-Out 2017 42   

18-Out 2017 42   

19-Out 2017 42   

20-Out 2017 42   

21-Out 2017 42   

22-Out 2017 42   

23-Out 2017 43   

24-Out 2017 43   

25-Out 2017 43   

26-Out 2017 43   

27-Out 2017 43   

28-Out 2017 43   

29-Out 2017 43   

30-Out 2017 44   

31-Out 2017 44   

01-Nov 2017 44   

02-Nov 2017 44   

03-Nov 2017 44   

04-Nov 2017 44   

05-Nov 2017 44   

06- Nov 2017 45   

07- Nov 2017 45   

08- Nov 2017 45   

09- Nov 2017 45   

10- Nov 2017 45   
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Data do início dos sintomas Semanas Casos Mortes 

11- Nov 2017 45   

12- Nov 2017 45   

13- Nov 2017 46   

14- Nov 2017 46   

15- Nov 2017 46   

16- Nov 2017 46   

17- Nov 2017 46   

18- Nov 2017 46   

19- Nov 2017 46   

20- Nov 2017 47   

21- Nov 2017 47   

22- Nov 2017 47   

23- Nov 2017 47   

24- Nov 2017 47   

25- Nov 2017 47   

26- Nov 2017 47   

27- Nov 2017 48   

28- Nov 2017 48   

29- Nov 2017 48   

30- Nov 2017 48   

Total    

 

2.  Utilizando tabela 3.8, em cima: lista linear do Distrito de Dumbura para o surto de 

Febre de Lassa, calculem as medidas de localização central para as variáveis presentes 

na tabela 3.10 em baixo.  

 

Tabela 3.10: Estatísticas síntese do surto de febre de Lassa no Distrito de Dumbura, 1 de 

Outubro a 30 de Novembro de 2017 

Variável/Medida Média Mediana Modo Intervalo 

Idade dos casos  24 anos 9 meses 22 20 1,5-60 anos 

Idade das mortes      

 

3.  No espaço fornecido em baixo, utilizem a data do início dos sintomas para 

desenharem um histograma (ou curva epidémica) dos casos devido a febre de Lassa. 

Podem utilizar papel quadriculado se estiver disponível ou um programa com folhas 

de cálculo se estiverem a utilizar um computador. 
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Curva epidémica do surto de febre de Lassa no Distrito Dumbura, 1 de Outubro a 30 de 

Novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Descrevam as características do gráfico que desenharam. 

 

 

 

 

 

5.  Utilizando os dados da lista linear, façam uma análise por pessoa e registem os casos 

por faixa etária e por sexo.   

 

Tabela 3.11:  Casos de febre de Lassa por idade e por sexo no Distrito Dumbura, 1 de 

Outubro a 30 de Novembro de 2017 

Faixa etária (em anos) Mulheres Homens Total 

Abaixo de 10    

10-19    

20-29    

30-39    

40-49    

50-59    

60 e acima    

Total    
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6.  No espaço fornecido em baixo, desenhem um gráfico de barras dos casos de Febre de 

Lassa utilizando a informação da tabela em cima. O gráfico de barras irá representar 

os casos de Febre de Lassa por faixa etária e por sexo. 

 

Gráfico de Barras: Distribuição dos casos de Febre de Lassa por idade e por sexo,  

Out-Nov de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Na tabela em baixo, analisem a distribuição de casos por profissão. Tenham a certeza 

que calculam a taxa de mortalidade de casos. 

 

Tabela 3.12: Distribuição dos casos de febre de Lassa por profissão em Dumbura, Outubro 

a Novembro de 2017 

Profissão Casos Mortes Sobreviventes 
Taxa de mortalidade de 

casos por profissão 

Estudantes de enfermagem     

Agricultor     

Nenhuma     

Caçador     

Vigilante de Reserva     

Profissionais de Saúde     

Total     

 

8.  Qual a profissão mais afectada? 
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9. Utilizem a variável da comunidade da lista linear para introduzirem os casos de febre 

de Lassa no mapa do distrito, em baixo: 

 

Subdistrito Omo 

Subdistrito Zanza 

  

 

10.  Quais as áreas com um risco maior de transmissão? 

 

 

 

 

 

Estrada para 

a capital  

◊ Zanza  

 
 

◊ Doum  

 
  

◊ Andza 

 

◊ Centro 

da 

Cidade  

 

 

Estrada 

para 

norte  

 

Lago 

Omo  

◊ Bea  

  

Reserva de 

Caça Omo 
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3.3 RESUMO 
 

Sem análise, não temos dados para agirmos. 

 

PONTOS A RECORDAR: 

a) Os dados devem ser analisados por tempo, local e pessoa. 

b) Os dados podem ser organizados através de tabelas, gráficos, quadros e mapas. 

c) O objectivo da criação destas apresentações visuais de dados é verificar e analisar os 

dados, descobrir padrões e tendências e comunicar as informações às partes 

interessadas. 

d) Utilizar títulos e rótulos apropriados: uma pessoa deve ser capaz de interpretar sem 

quaisquer informações adicionais. 

e) As tabelas podem ilustrar o número de pessoas com características específicas e 

fornecer informações valiosas sobre as relações entre 2 variáveis. 

f) Os gráficos de linhas são úteis para mostrar padrões ou tendências de uma variável, 

normalmente ao longo do tempo. 

g) Os histogramas são normalmente utilizados na epidemiologia em curvas 

epidemiológicas (casos por tempo). 

h) Os gráficos de barras fornecem uma apresentação visual de dados a partir de uma 

tabela com uma variável, mas gráficos de barras agrupados podem mostrar 2 variáveis. 

i) Os mapas são úteis para mostrar a distribuição geográfica dos ocorrências ou 

condições de saúde. 

j) Para uma gestão de dados eficaz, procurem utilizar ferramentas electrónicas 

(telemóveis/tablets/computadores) para recolher, armazenar e analisar dados. 
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