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Epidemiologia 

 Rouquayrol (2003) define epidemiologia como a ciência 
que estuda o processo saúde-doença na sociedade, 
analisando a distribuição populacional e os fatores 
determinantes das doenças, danos à saúde e eventos 
associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte 
ao planejamento, administração, e avaliação das ações 
de saúde.  



EVOLUÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA 
• A trajetória histórica da epidemiologia tem seus 

primeiros registros já na Grécia antiga (ano 400 
a.C.), quando Hipócrates, num trabalho clássico 
denominado Dos Ares, Águas e Lugares, buscou 
apresentar explicações, com fundamento no 
racional e não no sobrenatural, a respeito da 
ocorrência de doenças na população.   

• Quem mais se destacou entre os pioneiros da 
epidemiologia foi o anestesiologista inglês John 
Snow, sua contribuição está sintetizada no 
ensaio Sobre a Maneira de Transmissão da 
Cólera, publicado em 1855, em que apresenta 
memorável estudo a respeito de duas epidemias 
de cólera ocorridas em Londres em 1849 e 1854. 



 



• Diretor-geral da Saúde Pública 
(1903) coordenou as campanhas de 
erradicação da febre amarela e 
da varíola, no Rio de Janeiro 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

 

• Em 1909, quando Carlos 
Chagas descobriu 
o protozoário causador da 
tripanossomíase americana 
(popularmente conhecida como 
"doença de Chagas") batizou-o com 
o nome de "Trypanosoma cruzi", em 
homenagem a Osvaldo Cruz. 

 



           A crise de 1929 imobilizou temporariamente o setor 
agrário-exportador, redefinindo a organização do estado, que 
vai imprimir novos caminhos a vida nacional. Assim é que a 
crise do café, a ação dos setores agrários e urbanos vão 
propor um novo padrão de uso do poder no Brasil. 



1. INTRODUÇÃO 
• VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA: 

 Na década de 1950, a 
expressão passou a ser aplicada 
no controle das doenças 
transmissíveis, para designar 
uma série de atividades 
subsequentes à etapa da 
Campanha de Erradicação da 
Malária, vindo a designar uma 
de suas fases constitutivas. 



1. INTRODUÇÃO 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 

Na década de 1960, o programa de erradicação da varíola 
também instituiu uma fase de vigilância epidemiológica, 
que se seguia à de vacinação em massa da população. 

Pretendia-se, mediante busca ativa de casos de varíola, a 
detecção precoce de surtos e o bloqueio imediato da 
transmissão da doença. 



1. INTRODUÇÃO 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 

O modelo da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) 
inspirou a Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) a 
organizar, em 1969, um sistema de notificação semanal de 
doenças selecionadas e a disseminar informações 
pertinentes em um boletim epidemiológico de circulação 
quinzenal. 



 
 







Constituição Federal 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

 IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico; 

 V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico;  

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 



Lei 8080/90 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica; 

 



Vigilância sanitária 

• § 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações 
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo: 



 



 



 



 



 



 



Vigilância epidemiológica 

• § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 



SISTEMA INSTRUMENTO DE COLETA ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Sistema de Informações 

sobre Mortalidade - SIM 

 Declaração de Óbito - D. O. 1975 

Descentralizado em 1991 

Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos - 

SINASC 

 Declaração de Nascido Vivo - D.N 1991 

(1994) antes era feito por 

censo 

Sistema de Informações de 

Agravos Notificáveis – 

SINAN (Sistema de 

Informações de Doenças de 

Notificação Compulsória - 

SDNC) 

 Ficha Individual de Notificação Ficha 

Individual de Investigação (distinto 

para cada agravo) 

1969 (Campanha de 

Erradicação da Varíola – CEV 

(1966-1973) 

5ª CNS 1975 

1990 a 1993 

Sistema de Informações 

Hospitalares - SIH 

 Autorização de Internação Hospitalar 

– AIH 

Dados informatizados de 1984 

Sistema de Informações 

Ambulatorial - SIA 

 Ficha de Cadastro Ambulatorial - FCA  

 Ficha de Programação Físico-

Orçamentária - FPO  

 Boletim de Produção Ambulatorial - 

BPA  

 Boletim de Diferença de Pagamento – 

BDP 

1991 

“Inamps em Dados” dos 

Boletim de Serviços 

Produzidos (BSP) 

(dados de julho de 94) 



SISTEMA INSTRUMENTO DE COLETA ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Avaliação do Programa 

de Imunizações – API 

Programa Nacional de 

Imunizações - PNI 

Mapa diário do registro de doses 

aplicadas e Boletim Mensal de doses 

aplicadas 

1994 

1973 foi formulado e  1975 

foi institucionalizado 

Vigilância de Violência 

Interpessoal e 

Autoprovocada 

(VIVA/SINAN) 

  

•  Ficha Individual de Notificação 

Ficha Individual de Investigação 

(distinto para cada agravo) 

 a notificação 
compulsória dos atos de 
violência praticados 
contra o idoso atendido 
em estabelecimentos 
de saúde 
Portaria 104, de 25 de 
janeiro de 2011 

 

Portaria nº 204 de 17 de fev de 2016 - Define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e 
dá outras providências (acrescentou chikungunya e zika). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Notificação Negativa 

 

 



 



 



 



 



 



FUNÇÕES DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

• Coleta de dados; 

• Processamento de dados coletados; 

• Análise e interpretação dos dados processados; 

• Recomendação das medidas de prevenção e controle 
apropriadas; 

• Promoção das ações de prevenção e controle indicadas; 

• Avaliação da eficácia e efetividade das medidas 
adotadas; 

• Divulgação de informações pertinentes. 



ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

• Vigilância dos agravos agudos e crônicos 
notificáveis; 

• Monitoramento das doenças diarreicas 
agudas; 

• Imunização; 

• Investigação de óbitos maternos e 
infantis. 



 



Transição epidemiológica e 
demográfica no Brasil e no mundo 

 



 



 



 

Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011 



VIVA 
• VIOLÊNCIA: é o uso intencional de força física ou do 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 
pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, 
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação” e destaca as seguintes tipologias 



 



VIVA 

OBJETIVO: conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio 
da produção e difusão de informações epidemiológicas e definir 
políticas públicas de enfrentamento como estratégias e ações de 
intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de 
violência. 

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, 
autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, 
tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e 
homens em todas as idades. No caso de violência 
extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as 
violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT. violência 
interpessoal/autoprovocada, segundo tipo de violência (física, sexual, 
psicológica/moral; financeira/econômica; tortura; tráfico de pessoas; 
trabalho infantil; negligência/abandono. 

 



• Violência auto infligida (auto provocada): Tentativas de suicídio, 
suicídio, autoflagelação, autopunição, automutilação. 

• Violência interpessoal: subdivide-se em violência 
intrafamiliar e comunitária ou extrafamiliar. 

• Violência intrafamiliar/doméstica: Ocorre entre os membros da 
própria família, entre pessoas que têm grau de parentesco, ou 
entre pessoas que possuem vínculos afetivos. Também é 
denominada de violência doméstica por alguns teóricos, embora 
outros estudiosos desse tema façam uma distinção entre a 
violência doméstica e a violência intrafamiliar.  

• A violência extrafamiliar/comunitária: Ocorre entre indivíduos sem relação 
pessoal, conhecidos ou não, geralmente fora do domicílio. Inclui a violência 
juvenil, atos aleatórios de violência, estupro ou outras formas de violência sexual 
e violência institucional ocorrida, por exemplo, nas escolas, locais de trabalho, 
prisões e instituições de saúde. 

• 3. Violência coletiva: subdividida em social, política e econômica, caracterizada 
pela subjugação/dominação de grupos e do estado, como, por exemplo, guerras, 
ataques terroristas, ou formas onde há manutenção das desigualdades sociais, 

econômicas, culturais, de gênero, etárias, étnicas.  

 



 



Indicador 
é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa 
o desempenho de um processo, em termos de eficiência, 
eficácia ou nível de satisfação e que, em geral, permite 
acompanhar sua evolução ao longo do tempo e compará-lo 
com outras organizações. 

Os Indicadores podem ser: 

•  Números absolutos  

• Razões  

• Proporções  

• Taxas/Coeficientes  

• Índices  

•  Indicadores sintéticos  

indicadores demográficos 
Indicadores socioeconômicos 
Indicadores de mortalidade 
 Indicadores de morbidade 
Indicadores de fatores de risco 
Indicadores de recursos 
Indicadores de cobertura 


