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Resumo
Introdução: A peste é uma doença infecciosa primordialmente de roedores, cujo
bioagente, a Yersinia pestis é transmitido por picadas de pulgas contaminadas. O homem é
infectado acidentalmente quando penetra no ecossistema dos roedores em atividades de
caça, agricultura, comércio ou lazer. Além disso, a peste é doença de notificação
internacional obrigatória e imediata. Os objetivos do presente estudo foram avaliar o
sistema de vigilância epidemiológica da peste (SVEpeste) no Brasil, no período de 2000 a
2009; descrever a sua estrutura; avaliar o sistema em relação aos atributos qualitativos,
quantitativos e utilidade; descrever as ações de vigilância epidemiológica desenvolvidas no
período de 2000 a 2009; descrever os casos notificados pelo SINAN também no mesmo
período; bem como avaliar o SVE-Peste em relação aos atributos qualitativos,
quantitativos e utilidade. Metodologia: Para avaliação dos atributos qualitativos e
quantitativos, utilizamos as diretrizes para avaliação de sistemas de vigilância propostas
pelo CDC. Para a identificação dos determinantes contextuais do sistema de vigilância
epidemiológica da peste, foram aplicados dois questionários semiestruturados aos gestores
estaduais do PCP. Resultados: O Programa de Controle da Peste (PCP) é um sistema de
vigilância passiva e universal, assim todo caso suspeito deve ser notificado no máximo em
24 horas e investigado em 48 horas. A primeira amostra sanguínea para diagnóstico deve
ser colhida no máximo até o 5º dia do início dos sintomas. No período avaliado, verificouse que a notificação foi inoportuna nos dois períodos avaliados (11,0% de 2000 a 2006) e
(5,6% de 2007 a 2009). Para a investigação o sistema foi considerado inoportuno (73,7%
no período de 2000 a 2006) e oportuno (91,5% no período de 2007 a 2009). Quanto a
coleta da 1ª amostra sanguínea para diagnóstico laboratorial o sistema foi considerado
inoportuno com (14,0% no período de 2000 a 2006) e (28,0% no período de 2007 a 2009).
Em relação ao encerramento do caso no sistema de informação, o sistema de vigilância da
peste também foi considerado inoportuno (40,1% no período de 2000 a 2006) e (71,8% no
período de 2007 a 2009). Conclusões: Os achados deste estudo sugerem que o SVE-Peste
se apresentou simples, aceitável, estável, não flexível, inoportuno, mas com boa qualidade
de dados. Entretanto, esta avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da peste no
Brasil possui caráter inédito, uma vez que não há registros na literatura nacional e
internacional de outras publicações que tenham usado essa metodologia para sua avaliação.

Abstract
Introduction: Plague is an infectious primarily rodents’ disease, which bioagent Yersinia
pestis is transmitted by contaminated flea bites. The men are accidentally infected when
penetrate the ecosystem of rodents in hunting, agriculture, commerce and leisure.
Moreover and according with the international regulation, the plague is a disease of
compulsory and immediate notification. The aims of this study were to evaluate the system
of epidemiological surveillance of plague in Brazil among 2000 and 2009; to describe its
structure, evaluate the system in relation to qualitative and quantitative attributes and
utility; describe the epidemiological surveillance activities carried out among 2000 and
2009, describing the cases reported by SINAN also in the same period, and evaluate the
EVS of plague in relation to qualitative and quantitative attributes and utility.
Methodology: To evaluate the qualitative and quantitative attributes, was using the
guidelines for evaluating surveillance systems proposed by the CDC. To identify the
contextual determinants of the epidemiological surveillance of plague, two semi-structured
questionnaires were applied to the state management of PCP. Results: PCP is a passive
surveillance system and universal, and every suspected case should be notified in 24 hours
and investigated within 48 hours. The first blood sample for diagnosis should be taken no
later than the 5th day of symptom onset. In the period evaluated, it was found that the
notice was untimely in both periods (11.0% from 2000 to 2006) and (5.6% from 2007 to
2009). To investigate the system was considered inappropriate (73.7% in the period 2000
to 2006) and timely (91.5% in the period 2007 to 2009). The collection of a second blood
sample for laboratory diagnosis system was considered inappropriate to (14.0% in the
period 2000 to 2006) and (28.0% in the period 2007 to 2009). Regarding the closure of the
case in the information system, the surveillance system of fever was also considered
inappropriate (40.1% in the period 2000 to 2006) and (71.8% in the period 2007 to 2009).
Conclusions: Our findings suggest that EVS-Pest appeared simple, decent, stable, flexible,
annoying, but with good quality data. However, this assessment of the epidemiological
surveillance of plague in Brazil has unpublished, since there are no reports in the literature
of other national and international publications that have used this methodology for their
evaluation.

1. INTRODUÇÃO
A peste é uma doença infecciosa primordialmente de roedores, transmitida por
picadas de pulgas infectadas. O homem é infectado acidentalmente quando, em atividades
de caça, agricultura, comércio ou lazer, penetra no ecossistema dos roedores, reservatórios
da doença1.
Trata-se de um grave problema de saúde pública, pois a letalidade pode chegar a
100% para a peste pneumônica quando não diagnosticada e tratada oportunamente. O
agente etiológico é uma bactéria Gram negativa denominada “Yersinia pestis (Lehmann &
Neumann, 1896)2.
A peste continua sendo uma ameaça em grandes áreas do mundo. Atualmente há
registros de casos e óbitos em todo o mundo, porém o maior número está concentrado no
continente Africano. Os focos naturais da doença estão situados nas zonas rurais dos
continentes, americano, africano, asiático e europeu. (Na América do Norte o foco está
localizado no meio-oeste; na América do Sul, situam-se no Brasil, Peru, Equador e
Bolívia). Na África, são encontrados principalmente em Madagascar e República
Democrática do Congo. No asiático estão incrustados na China, Vietnam e Índia e por fim,
no europeu estão localizados no sudeste (Figura 1). A doença está controlada na maior
parte urbana do mundo, ocorrendo casos em alguns países do continente africano 3, 4, 5.
O primeiro caso da doença no Brasil foi notificado no porto de Santos em 1899,
comprovado bacteriologicamente por Vital Brasil e Osvaldo Cruz. Daí por diante, a doença
se espalhou para várias cidades do litoral brasileiro na seguinte ordem: 1900, nos portos do
Rio de Janeiro e Fortaleza; 1902 nos de Pernambuco e Rio Grande do Sul; 1903 nos do
Pará e Maranhão; 1904 no da Bahia; 1906, nos do Paraná, Espírito Santo e Sergipe; 1912,
no da Paraíba e em 1914 no de Alagoas1. Atualmente a peste se encontra distribuída no
Brasil em dois grandes focos naturais. O foco do nordeste corresponde a partes dos Estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O foco do
Sudeste corresponde a partes dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro6 (Figura 2).
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Figura 1 – Distribuição Mundial dos Focos Naturais de Peste.
Fonte: Stenseth et al, 2008)

3

Figura 2: Distribuição dos Focos Naturais de Peste no Brasil.
Fonte: uvz/cgdt/devep/svs/ma
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A maior ocorrência de casos de peste aconteceu antes da década de 70. A partir de
então a morbidade e mortalidade da doença apresentou declínio no Brasil. Foram
registrados surtos isolados no Planalto Oriental da Bahia (1974); na Chapada do Araripe
no Ceará e Pernambuco (1975); e na Chapada da Borborema na Paraíba (1986). Já na
última década do século passado os casos foram notificados de forma esporádica. O estado
do Ceará notificou e confirmou três casos em 1994, 1996 e 1997. Desde então, o único e
último caso confirmado de peste no Brasil ocorreu no mesmo estado no município de
Pedra Branca no ano de 20057, 8, 9.
As formas clínicas mais comuns da peste são: bubônica, septicêmica e pneumônica.
A bubônica, como o próprio nome diz é caracterizada pela presença de linfadenite regional
(bubão), é a forma clínica mais facilmente encontrada e apresenta sintomatologia variada,
sendo as mais comuns: cefaléia, febre, mialgias, náuseas, vômitos, confusão mental,
taquicardia, hipotensão arterial, e mal-estar geral. A forma mais rara é a septicêmica. Ela
pode surgir na fase terminal da forma bubônica quando não tratada. A forma mais grave é a
pneumônica, porque além alto potencial de contagiosidade pode causar quadros de
epidemias e é também a forma clínica mais agressiva10.
Apesar de a peste ser uma doença rara e pouco conhecida não se pode deixar de
levá-la em consideração. Isso se deve à persistência da infecção em roedores silvestres e a
sua transmissão para animais domésticos, como o cão e o gato, roedores e humanos. É
importante lembrar que após a revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), a
peste continua sendo de notificação obrigatória e imediata e que os países signatários têm a
obrigação de notificar a ocorrência de casos humanos de peste e epizootias específicas11.
Quando se compara o número de casos de peste em humanos em relação a outras
doenças, pode-se observar que é relativamente baixo, mas mesmo apresentando esse quadro
de declínio de notificação, não se deve ignorar sua ameaça para a humanidade. A alta
transmissibilidade, a rapidez na propagação associado ao curso clínico e a alta letalidade
conferem à peste um olhar mais atento12.
Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a epidemiologia da peste continua
muito complexa, pois há no seu ciclo bioecológico a participação de reservatórios silvestres
e vetores inviabilizando desse modo, a erradicação da doença. Os vetores envolvidos na
transmissão da peste são artrópodes da ordem Siphonaptera, conhecidos vulgarmente por
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pulgas. Esses animais atuam como vetores e também como reservatórios da bactéria,
desempenhando dessa forma, papel importante na manutenção e propagação do bioagente.
A ampla distribuição geográfica da espécie Xenopsylla cheopis (Rothschild, 1903) e por ser
confundida historicamente com a doença, é considerada o vetor clássico da peste. No Brasil
essa espécie juntamente com as espécies da família Rhopalopsyllidae, Polygenis bohlsi
jordani (Lima, 1937) e P. tripus (Jordan, 1933) são considerados os principais vetores da
doença entre os roedores, todavia, considerando a relação parasito-hospedeiro demonstrada
pelas pulgas colecionadas nos focos naturais do Brasil, inclui-se ainda como possíveis
vetores dessa yersiniose as espécies, P. atopus (Jordan & Rothschild, 1922), P. pradoi
(Wagner, 1937) e P. rimatus (Jordan, 1932)2,13,14,15.
Mais de 200 espécies de roedores e 70 espécies de pulgas estão envolvidas na
conservação da doença. Além dos roedores silvestres que são reservatórios naturais da
doença. Cabe ressaltar a importância dos roedores sinantrópicos, que devido à sua
capacidade migratória tornaram-se disseminadores da doença instalando novos focos16,17.
Destacam-se no Brasil, dentre os reservatórios da doença, os roedores dos gêneros
Necromys, Calomys, Oligoryzomys, Rattus, Galea, Trychomys, principalmente nos focos
naturais do Nordeste, onde são comumente encontrados infectados. Enquanto existem os
roedores muito sensíveis que sofrem grande mortandade nas epizootias e que ajudam a
disseminar a infecção entre outros animais e até ao homem, como é o caso do Necromys,
existem outros roedores pouco sensíveis à doença, tais como o Galea e R. rattus. Outros
animais também podem ser infectados, são eles: coelhos e lebres, porcos-espinhos, raposas,
camelos, macacos, cães e gatos 7 e 12.
Quanto à forma de contaminação, a mais freqüente entre o homem é através da
picada de pulgas infectadas (Figura 3), mas há relatos de contaminação pelo hábito de
triturar com os dentes pulgas encontradas pelo corpo. Outra forma de contaminação citada é
a penetração do bacilo pelas lesões da derme, conjuntivas oculares e mucosas orafaringe
quando do manuseio de carcaças de animais infectados2.
A forma mais freqüente dos carnívoros domésticos adquirirem a peste é pela picada
de pulgas, porém ocorre também pela ingestão de roedores infectados. Uma vez que esses
animais estão infectados se transformam em fonte de infecção para as pulgas que ali
parasitam. Ainda existe a possibilidade dos carnívoros conduzirem carcaças de animais
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(roedores) infectados para o interior dos domicílios. Os carnívoros também podem
transmitir a doença por mordeduras e arranhões18.

1.1 História da peste e sua epidemiologia

A história da peste no mundo é marcada por três grandes pandemias. Essas
pandemias dizimaram milhões de pessoas em todo o mundo. A primeira pandemia
registrada ocorreu no Egito no século VI. A segunda pandemia ficou conhecida como “
Morte Negra” e causou a morte de 50 milhões de pessoas na Ásia e Europa. Esse nome se
deveu as manchas escuras que se encontravam na pele dos enfermos. E a terceira pandemia
teve inicio na China em 1894 e espalhou-se muito rápido pelo mundo inteiro3.
Ao longo dos últimos 50 anos, a distribuição mundial da doença demonstra que a
ocorrência de casos na Ásia e nas Américas vem diminuindo e aumentando no continente
Africano. Os países de Madagascar, Tanzânia, Moçambique, Malawi, Uganda e República
Democrática do Congo, responde por mais de 90% dos casos e óbitos de peste em todo o
mundo. Destacam-se entre os surtos mais recentes os ocorridos em: 2006- República
Democrática do Congo; 2007- Uganda; 2010- Peru. Há ainda um destaque para o
reaparecimento da doença na Argélia após um período de silêncio de 50 anos em 2003
4,19,20

.
Atualmente o maior risco de acometimento de casos humanos de peste encontra-se

na África. Isso se deve a muitos fatores, entre eles está a existência de uma grande
população rural que geralmente mantêm uma relação de proximidade com os roedores que
são caçados e oferecidos como alimentos. Outro problema encontrado na África é a questão
dos serviços de saúde pública que se apresentam sem infra-estrutura. Há também a
dificuldade dessa população em ter acesso aos serviços de saúde, seja pela distância,
falência do serviço e até mesmo questões de ordem cultural. Esses fatores interferem na
procura pelo atendimento/tratamento dos doentes 12.
Apesar de a peste ser considerada uma doença do passado por muitos, a doença
ainda continua sendo uma ameaça atual e real em diversas partes do mundo. A Organização
Mundial da Saúde a classifica como uma doença reemergente. O seu agente etiológico é
extremamente virulento, portanto não só os países da África, mas todos os países do mundo
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devem entendê-la como uma preocupação à saúde pública. Isso se deve ao fato do fluxo
aéreo internacional de regiões endêmicas o que possibilita a introdução do patógeno em
regiões não endêmicas e reintrodução em regiões endêmicas4. A revista Wildlife
Conservation Society classificou a Yersínia pestis como um dos 12 agentes mais patógenos
do planeta.
O desenvolvimento sócio-econômico dos Estados e a evolução da saúde pública
modificaram o caráter terrificante que notabilizou e caracterizou a peste no passado,
reduzindo a sua magnitude, mas tal fato não pode implicar descontinuidade das ações de
vigilância epidemiológica1.

Figura 3 – Ciclo Ecológico da Peste.
Fonte: Acervo do Serviço de Referência Nacional em Peste / Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães/FIOCRUZ-PE.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Fundamentação legal: Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) abrange o conjunto
integrado de instituições públicas e privadas componentes do Sistema Único de Saúde
(SUS), que notificam, orientam e executam as ações para o controle de doenças 20.
A Lei nº. 6.259/75, regulamentada pelo Decreto nº. 78.231/76 instituiu o Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica vigente, definindo a ação de vigilância
epidemiológica como: o conjunto de informações, investigações e levantamentos
necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações
de agravos à saúde 21.
A Constituição Federal de 1988 e a promulgação da Lei nº. 8.080, de 1990, que
instituiu o SUS, tiveram importantes desdobramentos que afetaram o setor saúde como um
todo, incluindo as áreas de vigilância epidemiológica e sanitária. Esta lei ampliou o
conceito de vigilância epidemiológica, definindo-a como “o 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 e agravos”,
estabelecendo ainda em seu artigo 7º, entre os princípios do SUS, a “utilização da
Epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática”22.
A orientação atual para o desenvolvimento do SNVE estabelece como prioridade, o
fortalecimento de sistemas municipais de vigilância epidemiológica, dotados de autonomia
técnico-gerencial para enfocar os problemas de saúde próprios de suas respectivas áreas de
abrangência23.

2.2 Sistema de Vigilância Epidemiológica
Em 1963, Langmuir24 conceituou vigilância como sendo a observação contínua da
distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática,
consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim como de outros
dados relevantes e a disseminação regular dessas informações a todos que necessitem
conhecê-las. Ainda na década de 60, Raska25 definiu a vigilância como sendo o estudo
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epidemiológico de uma enfermidade, considerada como um processo dinâmico que
abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os reservatórios e vetores, assim
como os complexos que intervêm na propagação da infecção e a extensão com que essa
disseminação ocorre26,27. Para o primeiro autor termo vigilância usado se limitava à coleta,
análise e disseminação de dados, sem abranger as atividades de controle, já o segundo
explicitava o papel da vigilância epidemiológica como elo entre serviço de saúde e
pesquisa26.
Apesar da diferença de conceitos observada nas últimas décadas, considera-se que a
vigilância epidemiológica tem um importante papel no monitoramento do estado de saúde
da população, na formulação, desenvolvimento e o fomento de políticas de saúde pública,
e na promoção de ambientes seguros e saudáveis. Há muitos anos, a notificação
compulsória tem sido o principal instrumento da VE e a maioria dos sistemas de vigilância
está baseada na notificação passiva. Tais características são consideradas por alguns
autores como fatores limitantes no acompanhamento das doenças, e isto se deve à sub
notificação, a pouca representatividade e à lentidão no fluxo de informações, impedindo
uma resposta adequada em tempo hábil27. Há, entretanto, outras estratégias de VE, como a
vigilância ativa do tipo sentinela, que é útil na identificação de mudanças no padrão de
ocorrência de determinados agravos28.
Cada sistema de vigilância tem características ou atributos próprios, qualitativos ou
quantitativos, que contribuem diretamente para a capacidade de atingir os objetivos
preconizados para cada sistema. Os atributos qualitativos compreendem a simplicidade,
flexibilidade e aceitabilidade do sistema, enquanto os quantitativos incluem sensibilidade,
valor preditivo positivo (VPP), representatividade, oportunidade e custos. Apesar de serem
analisados individualmente, é o conjunto desses atributos que determina os pontos fortes e
vulneráveis do sistema26,29.

2.3. Avaliação: Questões históricas e conceituais
O conceito de avaliação no sentido genérico, etimológico, significa o ato ou efeito
de avaliar mediante análise, apreciação ou conjectura sobre condições, qualidade, extensão
e intensidade de algo30. Existem referências sobre avaliações formais feitas em exércitos
chineses cerca do ano 2000a.C, e sobre a avaliação feita por Sócrates como parte do
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processo de aprendizado, as quais somente foram desenvolvidas com o conhecimento das
ciências naturais. No século XVII, a avaliação pôde se firmar como uma prática importante
no campo do conhecimento31. Estes autores referenciam que as avaliações de programas
começaram a ser praticadas pelo sistema educacional, no século XIX, na Inglaterra e nos
Estados Unidos. Na área da saúde, Abraham Flexner preconizou a avaliação de programas
com a acreditação de 155 escolas médicas nos Estados Unidos da América e Canadá32.
Na segunda metade do século XX destaca-se a extensa obra de Avedis Donabedian,
que desenvolveu uma linha de trabalho voltada para a qualidade dos serviços de saúde
utilizando a acreditação, como principal instrumento avaliativo. Donabedian (1980)33
classifica a avaliação sob três aspectos: estrutura, processo e resultado. A avaliação da
estrutura enfoca as características gerais condicionantes da prestação da atenção à saúde,
que inclui: 1) recursos humanos, físicos e materiais, bem como, o financiamento
necessário para atenção; 2) facilidades físicas e equipamentos; 3) qualidade da mão-deobra; 4) conhecimento biomédico; 5) habilidade para utilizar este conhecimento.
Na avaliação do processo, analisa-se a prática da atenção à saúde e se refere
fundamentalmente ao que fazem os profissionais de saúde do ponto de vista técnico e
administrativo. O processo reflete exatamente a essência da qualidade da atenção à saúde.
Na avaliação do resultado analisa-se a eficácia do sistema quando se busca o alcance dos
seus objetivos finais, satisfação de padrões e expectativas33. Esse autor também enfatiza
que a relação entre a estrutura, o processo e o resultado, é dinâmica e funcional, e que a
avaliação da qualidade seja feita com enfoque na relação processo-resultado.
Existe uma diversidade de conceitos e discordâncias sobre os vários aspectos que
envolvem a avaliação. Para alguns autores existe consenso com relação ao fato de que
avaliar significa emitir um juízo de valor sobre uma intervenção ou um dos seus
componentes34.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a avaliação como “processo de
determinação qualitativa e quantitativa, por meio de métodos específicos e apropriados,
do valor de alguma coisa ou acontecimento”35. Também vincula o processo avaliativo ao
planejamento, tendo em vista que a avaliação deveria ser utilizada como resultado das
experiências para aperfeiçoar atividades em curso ou a serem implantadas.
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O modelo de avaliação proposto pelo Center of Disease Control (CDC) “Updated
Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems”36 foi criado em 1988 com o
objetivo de promover a melhor utilização do sistema de vigilância e facilitar a resposta às
emergências em saúde pública por meio da integração dos sistemas de informação de
vigilância em saúde, padronização das notificações e transferências dos dados nos três
níveis de gestão governamental. Os diversos atributos do sistema de vigilância são
interdependentes, e o refinamento de um pode comprometer o outro36, 37 .
Para isto foram estabelecidos alguns atributos qualitativos e quantitativos, tais
como:
Simplicidade: os sistemas de vigilância quando simples são fáceis de compreender
e de implementar e são pouco onerosos. Está relacionada e a facilidade de operação do
sistema;
Flexibilidade: medida pela habilidade do sistema de vigilância em se adaptar às
mudanças da natureza ou da importância do evento adverso à saúde;
Aceitabilidade: avaliada pela motivação dos profissionais e das instituições
envolvidas no sistema, permitindo que as informações geradas sejam exatas, fidedignas e
regulares;
Sensibilidade: é a capacidade de um sistema de vigilância identificar os casos
verdadeiros do evento adverso à saúde;
VPP: entendido como a proporção de indivíduos identificados como casos
confirmados;
Representatividade: deve descrever com exatidão a ocorrência de um evento
adverso à saúde;
Oportunidade: é avaliada pela análise da agilidade do sistema em cumprir todas as
etapas, desde a notificação do caso até a distribuição dos boletins epidemiológicos;
Estabilidade: refere-se à confiabilidade e disponibilidade do sistema de vigilância;
Utilidade: expressa se o sistema está alcançando seus objetivos.

3. JUSTIFICATIVA
3.1 Identificação do Problema
As atividades de vigilância epidemiológica e controle de doenças até 1999 eram
centralizadas pela esfera federal sob responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA). Após a descentralização destas atividades para as UF e municípios, nove das
UF enzoóticas passaram a assumir gradativamente o PCP, no entanto, houve
descontinuidade em algumas de suas atividades, especialmente no que se refere às
atividades de campo.
Esta proposta surgiu da necessidade de conhecer a real situação e avaliar a
vigilância epidemiológica da doença no Brasil. Uma vez que precisam ser avaliados os
objetivos do sistema, se os mesmos atendem as necessidades do programa, e ainda, se o
sistema está sensível para evitar a forma pneumônica da doença, que é de alta
transmissibilidade e letalidade, e rápida disseminação. A partir da avaliação dos atributos
do sistema, espera-se que este trabalho contribua para o fortalecimento das ações da
vigilância epidemiológica (VE) da Peste no Brasil e para redimensionar possíveis entraves
no desenvolvimento das ações, bem como propor novas estratégias para a sua melhoria.

4. PERGUNTA DO ESTUDO
Os Estados que apresentam foco natural da doença desenvolvem as atividades
preconizadas pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica da Peste- SVEP?

5. OBJETIVO GERAL
Avaliar o sistema de vigilância epidemiológica da peste no Brasil, no período de
2000 a 2009.
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5.1 Objetivos específicos
Descrever a estrutura e o processo da vigilância epidemiológica da peste no Brasil
no período de 2000 a 2009;
Avaliar o SVE-Peste em relação aos atributos qualitativos, quantitativos e utilidade.
Descrever as ações de vigilância epidemiológica relacionadas ao controle da peste
no Brasil no período de 2000 a 2009;
Descrever os casos notificados no Sinan no período de 2000 a 2009;

6. METODOLOGIA
6.1 Desenho do estudo
Trata-se de um estudo avaliativo, descritivo e retrospectivo.

6.2 Fonte dos dados
Foram utilizados dados secundários de Peste registrados no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (Sinan), disponibilizado em meio eletrônico no formato DBASE
(.DBF), relatórios emitidos pelo Sistema de Informação de Peste (SISPESTE), planilhas de
acompanhamento, bem como questionários estruturados aplicados aos

gerentes e ou

coordenadores do PCP em sete UF brasileiras. As questões levadas em consideração foram
os elementos gerais da estrutura, do processo e da utilidade do sistema; com aferição por
meio da freqüência de respostas. Os questionários foram enviados por endereço eletrônico.
Foram utilizados dois questionários semi-estruturados. O primeiro questionário abordou o
enfoque dado por Donabedian (1978)31 e foi utilizado para a identificação dos
determinantes contextuais do sistema de vigilância epidemiológica da peste. O segundo
questionário foi composto por questões para avaliar os atributos: simplicidade,
flexibilidade, aceitabilidade e estabilidade sob a ótica dos gerentes do PCP. Esse
questionário foi baseado nos atributos do Guidelines for Evaluating Public Health
Surveillance Systems34.
Os entrevistados foram escolhidos de forma intencional. Isso se deve ao fato dos
mesmos serem pessoas chaves no processo de implantação, operacionalização e
implementação do programa de vigilância e controle da peste, além da larga experiência
profissional no processo de vigilância em saúde.

6.3 Local e período de avaliação
A avaliação foi realizada com base nos registros disponíveis de peste das oito UF
do Brasil, no período de 2000 a 2009.
6.4 Critério de avaliação
Foi utilizado um roteiro para avaliação do sistema de vigilância epidemiológica
do CDC (2004)34. Foram avaliados os atributos qualitativos (simplicidade,
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aceitabilidade, flexibilidade e qualidade dos dados) e os quantitativos (estabilidade e
oportunidade), além da utilidade do sistema.
6.5 Análise dos dados
Para análise de dados foram utilizados os softwares Microsoft Windows 3.5.2.
Excell, Tabwin 3.2 e Epinfo 3.5.2

6.6 Atributos analisados:

1- Simplicidade
Está relacionada a estrutura e a facilidade de operação do sistema. Um sistema de
vigilância é simples quando: é de fácil compreensão, implementação e pouco oneroso. Para
avaliar a simplicidade foram considerados: boletins utilizados no campo, as questões a ser
preenchida nos boletins, a transmissão dos dados, a forma de consolidar os dados, a análise
dos dados e a comunicação dos resultados.

2-Flexibilidade
É medida pela habilidade do sistema de vigilância em se adaptar às mudanças da
natureza ou da importância do evento adverso à saúde. As questões a serem respondidas
para analisar se o sistema é flexível ou não foram: se o sistema permite incorporar ou
retirar recursos humanos, se a introdução ou modificação de algum elemento implica em
alteração na organização do sistema e se alguma mudança no processo de vigilância da
peste resulta em custo excessivo para o sistema. Foi mensurado pela freqüência de
respostas ao questionário.

3- Aceitabilidade
Demonstra a vontade de pessoas e instituições em participar do sistema de
vigilância, fazendo com que as informações geradas sejam regulares. Foi avaliada a partir
da vontade dos participantes do SVE-peste em cumprir todas as atividades desenvolvidas
pelo sistema, tais como: coleta de dados, transmissão dos dados, análise dos dados,
realização de atividades de campo.
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4- Oportunidade
Reflete a velocidade entre os diversos passos de um sistema de vigilância em saúde
pública. Foi avaliada a partir dos intervalos de tempo para a notificação, investigação,
resultado diagnóstico laboratorial humano e encerramento dos casos (Tabela 1).

Tabela 1. Variáveis analisadas e método de cálculo para a oportunidade.
Notificação (24 horas)
Investigação (24 horas)
Laboratorial humana* (5 dias)
Encerramento (60 dias)

Diferença (subtração) entre a Data da notificação -data do
início dos sintomas.
Diferença (subtração) entre a Data da notificação- data da
investigação.
Diferença (subtração) entre a Data da coleta da amostra-data
do resultado.
Diferença (subtração) entre a Data de encerramento-data de
notificação.

* Parâmetros arbitrados pela área técnica.
5- Estabilidade
Refere-se a confiança e disponibilidade do sistema de vigilância em saúde pública.
Para considerar a estabilidade serão consideradas as seguintes questões: possíveis
interrupções frequentes do sistema de vigilância epidemiológica da peste por falta de:
recursos humanos, manutenção de equipamentos e repasse de recurso financeiro.

6- Qualidade dos dados
Está diretamente ligada a aceitabilidade e representatividade do sistema, pois reflete
a completitude e validade dos dados registrados no sistema de vigilância em saúde pública.
O método para análise será o seguinte: verificar se algumas variáveis essenciais e
obrigatórias foram preenchidas em todos os casos suspeitos e confirmadas notificados no
SINAN. As variáveis analisadas foram: data da investigação, epizootia prévia de roedores,
classificação final, critério de confirmação, local provável de infecção, evolução, data do
encerramento e controle focal.
Dados comumente coletados incluem as características demográficas de pessoas
afetadas, detalhes sobre o evento sanitário, e a presença ou ausência de fatores de risco
potenciais. A qualidade destes dados depende da sua completitude e validade.
Análise da Utilidade
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A utilidade foi analisada através dos objetivos do Sistema de Vigilância
Epidemiológica da Peste de acordo com o que é preconizado pelo Programa de Vigilância
e Controle da Peste e Guia de Vigilância epidemiológica.

7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Cada participante assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que lhe
assegurava o anonimato e o sigilo sobre as declarações prestadas, de acordo com a
resolução nº. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde/MS, e com aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da
Fundação Oswaldo Cruz, conforme Parecer nº. 00905712.3.0000.5240, de 11 de maio de
2012.

8. RESULTADOS

8.1 Descrição do Sistema de Vigilância
a) Objetivos do Sistema
Objetivo Geral

Garantir o diagnóstico precoce de casos humanos, ou seja, a prevenção secundária, visando
com isto diminuir a letalidade da doença.

Objetivos específicos
• Impedir a transmissão da doença para humanos, mediante o controle dos focos naturais
por meio de atividades de campo, tais como captura de roedores, coleta de pulgas, sorologia
para detecção da circulaçao da Yersinia pestis entre cães, gatos e roedores, quarentena de
roedores e diagnóstico bacteriológico de pulgas;
• Impedir a reintrodução da peste urbana, realizando vigilância de portos e aeroportos.

b) Definições de caso
Suspeito:
1. Paciente que apresentar quadro agudo de febre em área pertencente a um foco
natural de peste, que evolua com adenite (sintomático ganglionar).
2. Paciente proveniente de área com ocorrências de peste pneumônica (de 1 a 10
dias) que apresente febre e/ou outras manifestações clinicas da doença, especialmente
sintomatologia respiratória.
Confirmado:
Pelo critério clínico-laboratorial
Todo caso com quadro clinico de peste e diagnostico laboratorial confirmado (positivo
Classe I).
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Pelo critério clínico-epidemiológico
Todo caso com quadro clinico sugestivo de peste e historia epidemiológica, em área onde
tenha sido confirmada laboratorialmente a ocorrência de peste humana ou animal (positivo
Classe II).
Descartado:
Caso suspeito com diagnostico laboratorial negativo.
Caso suspeito com historia epidemiológica não compatível.
Caso com história epidemiológica, porém sem nenhuma confirmação anterior de caso
confirmado laboratorialmente.
c) População Alvo
Deve ser notificado, obrigatoriamente, todo e qualquer caso suspeito de peste
independente da raça, idade e sexo.

d) Confirmação Laboratorial
É realizado mediante o isolamento e a identificação da Y. pestis, em amostras de
aspirado de bubão, escarro e sangue. Pode-se realizar imunofluorescência direta e também
sorologia, por meio das técnicas de hemaglutinação/inibicao da hemaglutinação
(PHA/PHI), ELISA, Dot-ELISA, e bacteriológica por meio de cultura e hemocultura. Os
laboratórios centrais das nove UF já realizam as provas sorológicas. O laboratório de
referência nacional para o diagnóstico de peste em humano e animal é: o Centro de
Pesquisa Aggeu Magalhães – FIOCRUZ-PE.

e) Notificação e Investigação
A peste é uma doença de notificação compulsória, estando incluída no algoritmo de
decisão do Regulamento Sanitário Internacional de 2005. Todos os casos suspeitos devem
ser imediatamente notificados por telefone, fax ou e-mail as autoridades sanitárias
superiores. As notificações, de forma rápida, visam à prevenção de novos casos e até
mesmo de um surto (Figura 4).
Todos os casos de peste devem ser cuidadosamente investigados, não só para o
correto diagnóstico dos pacientes, como também para orientar as medidas de controle a
serem adotadas. O instrumento de coleta de dados, a ficha de investigação epidemiológica
(FIE), disponível no SINAN, contém os elementos essenciais a serem coletados em uma
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investigação de rotina. E necessário preencher criteriosamente todos os campos dessa ficha,
mesmo quando a informação for negativa. Outros itens e observações podem ser incluídos,
conforme as necessidades e peculiaridades de cada situação.
A notificação de casos suspeitos de peste deve ser realizada em até 24 horas do
início dos sintomas e isso é atribuição do nível local, pela equipe de vigilância
epidemiológica das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), utilizando-se a FIE. Após a
notificação, deve-se proceder à investigação epidemiológica em até 48 horas.
Durante a investigação do caso notificado, deve-se coletar uma amostra de sangue
no período febril. A unidade de saúde que coletar a amostra de sangue deverá enviar
imediatamente para vigilância epidemiológica do município, para acondicionamento e
encaminhamento da amostra ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) do Estado.
O LACEN, também avalia, acondiciona e se necessário encaminha a amostra para o
Laboratório de Referência Nacional (LRN) para confirmação do diagnóstico. Os dados
coletados pela equipe de vigilância epidemiológica e registrados na ficha de investigação
epidemiológica devem ser digitados no Sinan em nível municipal, de onde são transferidos
para o nível estadual e consequentemente para o nível federal por meio magnético.
Os dados do SINAN são analisados rotineiramente pela esfera nacional. A
divulgação dos dados analisados aos Estados ocorre por meio da publicação de relatórios,
boletins, notas técnicas e artigos, além de apresentações em reuniões científicas, a fim de
retroalimentar as fontes notificadoras.

FIGURA 4 – Fluxograma de Notificação da Peste.
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8.2 Descrição da estrutura e do processo da vigilância epidemiológica da peste no
Brasil no período de 2000 a 2009
8.2.1 Descrição dos determinantes contextuais do sistema de vigilância epidemiológica da
peste
Para analisar os determinantes contextuais da vigilância epidemiológica dos Estados
enzoóticos, foi aplicado um questionário onde as questões estavam relacionadas com a
infra-estrutura física da VE e dos laboratórios de apoio as atividades de campo. Levando
em conta a freqüência das respostas pode ser observado que a infra-estrutura física,
laboratorial, insumos e determinantes contextuais das atividades de campo apresentou
resultado satisfatório, pois o percentual das variáveis analisadas foi acima de 50%, com
exceção da cadeira giratória para infra-estrutura laboratorial e a existência de veículos
específicos para as atividades de campo do PCP. Os determinantes contextuais da infraestrurtura física, laboratorial e para as atividades de campo atendem a necessidade da VE
para peste, conforme tabelas 2, 3 e 4.

Tabela 2. Percentual das variáveis analisadas para descrição das determinantes
contextuais do sistema de vigilância da peste para a infra-estrutura física.
Variáveis analisadas

N= 7

Percentual (%)

Sala própria

85,7

Ventilação

85,7

Iluminação

85,7

Cadeira

100

Mesa

100

Armário

100

Ar condicionado

100

Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
Percentual (%) freqüência de respostas
N= 7 entrevistados
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Tabela 3. Percentual das variáveis analisadas para descrição das determinantes
contextuais do sistema de vigilância da peste para a infra-estrutura laboratorial e
insumos.
Variáveis analisadas
Salas
Banheiro
Ventilação
Mesas
Cadeiras
Cadeiras giratórias
Ar condicionado
Kits diagnósticos
Microscópio
Computador
Laboratório exclusivo para as atividades de peste
Luvas
Jalecos
Máscaras
Há processamento de amostras

N= 7

Percentual (%)
85,7
85,7
85,7
85,7
71,4
42,9
57,1
71,4
71,4
71,4
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7

Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
Percentual (%) freqüência de respostas
N= 7 entrevistados

Tabela 4. Percentual das variáveis analisadas para descrição das determinantes
contextuais do sistema de vigilância da peste para as atividades de campo.

Variáveis analisadas

N= 7

Existe padrão na apresentação do agente de endemia
Existe veículo específico para a atividade de campo
Existem boletins para registro das atividades de campo
O número de boletins é necessário
É necessário manter a atividade de captura de roedor independente da
sorologia positiva em carnívoros

Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
Percentual (%) freqüência de respostas
N= 7 entrevistados

Percentual
(%)
100,0%
28,6%
100,0%
85,7%
71,4%
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8.3 Análise dos atributos do sistema de vigilância da peste
8.3.1 Atributos qualitativos

Simplicidade
Para avaliar a simplicidade foi considerado o preenchimento das questões do
questionário aplicado a cada gerente do PCP e as questões abordadas estavam relacionadas
ao preenchimento dos boletins de campo, transmissão dos dados gerados, as análises desses
dados e a comunicação dos resultados.
A análise dos dados foi feita pela freqüência das respostas. O maior número de
respostas para esse atributo o caracterizou como SIMPLES conforme tabela 5.

Tabela 5: Perguntas realizadas aos gestores do PCP para analisar o atributo simplicidade.
Perguntas
Boletins
As questões para preencher os boletins
Transmissão dos dados
Forma de consolidar os dados
Análise dos dados
A comunicação dos resultados
Total (média)

N= 7

1 (%)
100
100
100
85,7
85,7
71,4
90,4

2 (%)
0
0
0
14,3
14,3
28,6
9,5

(1) SIM (2) NÃO
Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
N= 7 entrevistados
Flexibilidade
Em 2007 a 2008, segundo gerência nacional do agravo, ocorreram alterações na
definição de caso. Em 2007 foi editada para todos os Estados que mantém focos naturais
da peste, a nota técnica que determina a mudança da captura de roedores na rotina da
vigilância da peste. Essa mudança trouxe alguns impactos operacionais e de recurso
financeiro na execução do Programa de Vigilância e Controle da Peste. Tais
recomendações não foram seguidas pelos Estados. Na avaliação da flexibilidade foram
levadas em conta as questões pertinentes a tais alterações no PCP e de acordo com as
questões respondidas o sistema de vigilância da peste apresentou-se não flexível conforme
tabela 6.
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Tabela 6: Perguntas realizadas aos gestores do PCP para analisar o atributo flexibilidade.

Perguntas

1 (%)

N= 7

2 (%)

Houve mudança na definição de caso no período de 2000 a 2009?

20,0

80,0

A introdução ou modificação de algum elemento implica em alteração na
organização do sistema?

25,0

75,0

Alguma mudança no processo de VE da peste resultou em alteração no custo
financeiro para o sistema?

33,0

67,0

Total (média)

26,0

74,0

(1) SIM (2) NÃO
Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
N= 7 entrevistados

Aceitabilidade
Para avaliar a aceitabilidade foram eleitas as variáveis relacionadas à coleta,
processamento, transmissão, análise e comunicação dos dados, além da realização das
atividades de campo, no sentido de identificar o envolvimento dos profissionais nas
atividades do PCP. A freqüência das respostas indica que o sistema de vigilância da peste é
ACEITÁVEL, uma vez que a média de preenchimento das variáveis analisadas foi acima
de 70%, o que representa um resultado satisfatório para esta vigilância, conforme tabela 7.
Tabela 7: Perguntas realizadas aos gestores do PCP para analisar o atributo aceitabilidade
Perguntas

N= 7

Coleta de dados
Transmissão dos dados
Análise dos dados
Realizam atividade de campo
Comunicação dos dados
Total (média)

(1) SIM (2) NÃO
Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
N= 7 entrevistados

1 (%)
71,4
71,4
71,4
71,4
85,7
74,2

2 (%)
28,6
28,6
28,6
28,6
14,3
25,7
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Qualidade dos Dados
Entre os anos de 2000 a 2009, foram notificados no SINAN, 307 casos de peste e
não houve duplicidade nesse período. Para análise da qualidade dos dados foi escolhido
realizar a análise da completitude das variáveis da ficha de investigação de peste. As
variáveis escolhidas foram: data da investigação, epizootia prévia de roedores, instituída
medidas de controle, critério de confirmação e descarte, evolução do caso, local provável
de infecção e data de encerramento do caso (tabela 8).
Quanto ao preenchimento da variável data de investigação, no período de 2000 a
2006 ela foi considerada regular (77,4% de preenchimento) no período de 2007 a 2009 essa
mesma variável apresentou (98,6% de preenchimento). O campo referente a epizootia
prévia em roedores apresentou um percentual de (75,4% no período de 2000 a 2006 sendo
considerada regular) e (97,2% no período de 2007 a 2009 sendo considerada para este
período como de preenchimento excelente). A variável instituída medida de controle teve o
seu preenchimento de (43,2% de 2000 a 2006 sendo considerada ruim) e (76,1% no período
de 2007 a 2009 sendo considerada regular). O critério de confirmação/descarte apresentou
para o período de 2000 a 2006 o percentual de (75,9% sendo considerado regular) e de
2007 a 2009 o percentual de preenchimento foi (95,8% sendo considerado excelente). A
variável evolução do caso foi classificada em regular para o período de 2000 a 2009, sendo
(72,3% de 2000 a 2006 e 85,9% de 2007 a 2009). O percentual de preenchimento para a
variável data de encerramento foi de (88,1% de 2000 a 2006) e (100% de 2007 a 2009). A
única variável analisada que apresentou um percentual de preenchimento abaixo de 70%
sendo caracterizado como ruim foi a variável local provável de infecção. Para o período de
2000 a 2006 o percentual de preenchimento foi (3,3%) e de 2007 a 2009 foi (14,1%).
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Tabela 8: Varáveis utilizadas para analisar a completitude dos dados do SINAN-2000 a
2009
Variáveis
Data da Investigação
Epizootia prévia de roedores*
Instituído medidas de controle
Critério de confirmação/descarte
Evolução do caso
Local provável da fonte de infecção
Data de encerramento
Percentual médio

2000 a 2006

2007 a 2009

(%)

(%)

77,4
75,4
43,2
75,9
72,3
3,3
88,1
62,2

98,6
97,2
76,1
95,8
85,9
14,1
100
81,1

Ruim (<70%), Regular (70 a 89%) e Excelente (>90%)
Fonte: SINAN/SVS/MS

8.3.2 Atributos quantitativos
Oportunidade
Para avaliação da oportunidade do sistema de vigilância foi utilizado o banco do
Sinan e considerou-se o tempo para: notificar o evento em relação a data dos primeiros
sintomas, que deve ser realizada até 24 horas; a data investigação em relação à data da
notificação que dever no máximo em 48 horas; a data da coleta da 1 amostra sanguínea que
dever ser no máximo em 5 dias em relação a data dos primeiros sintomas e a data do
encerramento do caso no sistema de informação que deve ser no máximo em até 60 dias
após a data da notificação.
Verificou-se que a notificação foi inoportuna nos dois períodos avaliados (11,0% de
2000 a 2006) e (5,6% de 2007 a 2009). Para a investigação o sistema foi considerado
inoportuno (73,7% no período de 2000 a 2006) e oportuno (91,5% no período de 2007 a
2009). Quanto a coleta da 1ª amostra sanguínea para diagnóstico laboratorial o sistema foi
considerado inoportuno com (14,0% no período de 2000 a 2006) e (28,0% no período de
2007 a 2009). Em relação ao encerramento do caso no sistema de informação, o sistema de
vigilância da peste também foi considerado inoportuno (40,1% no período de 2000 a 2006)
e (71,8% no período de 2007 a 2009), conforme mostra a tabela 9.
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Tabela 9: Varáveis utilizadas para analisar a oportunidade do sistema de vigilância da peste
utilizando o banco do SINAN-2000 a 2009.

Variáveis

Notificação (24 horas)
Investigação (48 horas)
Laboratorial humana (5 dias)
Encerramento (60 dias)

2000 a 2006

2007 a 2009

N=236

N=71

26 (11,0%)
174 (73.7%)
33 (14,0%)
96 (40,1%)

4 ( 5,6%)
65 (91,5%)
20 (28,0%)
51 (71,8%)

Fonte: SINAN/SVS/MS

Estabilidade
A estabilidade foi avaliada a partir dos componentes estruturais e funcionais de um
programa de vigilância em saúde. Como a tabela 6 mostra, houve valor igual na análise das
questões abordas, mas como dizem respeito a questões subjetivas o sistema foi
considerado ESTÁVEL (tabela 10).
Tabela 10: Perguntas realizadas aos gestores do PCP para analisar o atributo estabilidade.
Perguntas

N=7

1 (%)

2 (%)

Recursos humanos

42,9

57,1

Recursos materiais

57,1

42,9

Manutenção de equipamentos

57,1

42,9

Repasse de recurso financeiro

42,9

57,1

Total (média)

50,0

50,0

(1) SIM, (2) NÃO
Fonte: Questionário aplicado aos gestores estaduais do PCP
N= 7 entrevistados
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Utilidade
No período de 2000 a 2009 o Brasil notificou 307 casos suspeitos de peste, sendo
apenas 3 confirmados. Um por critério laboratorial e dois pelo critério clínico
epidemiológico. Os objetivos da vigilância epidemiológica da peste são: diagnosticar
precocemente casos humanos (prevenção secundária visando diminuir a letalidade da
doença) e Impedir a transmissão para humanos, mediante controle dos focos naturais
(prevenção primária) – Atividades de campo. O primeiro objetivo está diretamente ligado
com a oportunidade de notificação, investigação e diagnóstico. Como a oportunidade de
notificação, investigação e diagnóstico foram consideradas INOPORTUNAS para o
período de 2000 a 2009, o sistema foi considerado NÃO ÚTIL, mesmo o Brasil tendo
realizado as atividades de sorologia em carnívoros (cães e gatos) e roedores para detecção
da circulação da Yersínia pestis e controle dos focos naturais da doença.

9.

DESCRIÇÃO

DAS

AÇÕES

DE

VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

RELACIONADAS AO CONTROLE DA PESTE NO BRASIL NO PERÍODO DE
2000 A 2009 E DESCRIÇÃO DOS CASOS NOTIFICADOS NO SINAN PARA O
MESMO PERÍODO
O Sistema de Vigilância Epidemiológica da Peste no Brasil é composto de:
1) Atividades de monitoramento animal: coleta sanguínea de carnívoros e roedores,
realização de exames sorológicos por meio da técnica de hemaglutinação (HA/HI) e
exames bacteriológicos pelo isolamento da Yersínia pestis em culturas de pulgas e
roedores, além da captura e quarentena de roedores.
2) Atividades de busca-ativa de casos humanos e epizootias: visitas domiciliares,
informação em saúde, busca-ativa de casos humanos, investigação de casos
humanos e epizootias de roedores.
3) Atividades de profilaxia e controle: imóveis trabalhados em despulização e
tratamento dos casos suspeitos e dos comunicantes.

Os Objetivos do Programa de Controle da Peste são: identificar o aumento
do risco de transmissão para humanos, impedir a transmissão para humanos mediante o
controle dos focos naturais, diagnosticar precocemente os casos humanos, diminuir a
letalidade da doença e a ocorrência de surtos e impedir a reintrodução da peste urbana
através de portos e aeroportos.

9.1 Situação Epidemiológica no período de 2000 a 2009.

9.1.1 Casos Humanos
Nos últimos anos, alguns casos suspeitos clínico-epidemiológico foram notificados
no Ceará e na Bahia, contudo somente quatro deles, ocorridos no Ceará, foram
confirmados. No período de 2000 a 2009, O Brasil notificou um total de 307 casos, sendo 2
casos positivos confirmados pelo critério clínico-epidemiológico no Estado da Bahia, em
2000 e 1 caso confirmado pelo critério laboratorial no Estado do Ceará, em 2005 (tabela 11
e figura 5).
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Tabela 11. Casos humanos notificados por Unidade Federada, Brasil, 2000-2009.
UF

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AL

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

BA

0

2

2

1

1

3

2

0

3

0

CE

6

11

46

23

36

42

55

25

15

26

ES

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

GO

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

PA

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

PE

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

RN

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

RS

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

TO

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

6

14

50

24

38

46

58

27

18

26

Fonte: Sinan/SVS/Ministério da Saúde

Considerando os 307 casos notificados no período estudado, o sexo predominante
foi o masculino registrando 68,4% (210/306). A raça parda apresentou 52,4% (161/307)
dos casos notificados. Quanto à zona de residência, a maior concentração dos casos
notificados ocorreu na zona rural com 75,2% (231/307). A faixa etária de 1 a 4 anos foi a
mais acometida com um percentual de 20,5% (63/306). No que se refere a escolaridade
31,3% (96/307) corresponde a opção não se aplica. Quanto a variável ocupação 57,7%
(86/149) correspondem a estudantes.
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Figura 5: Número de casos notificados e casos positivos de peste. Brasil, 2000 a 2009.
Fonte: Sinan/SVS/Ministério da Saúde.

9.1.2 Epizootia de roedores
Para atender melhor os objetivos da vigilância da peste, o Programa de Vigilância
e Controle da Peste utiliza a notificação das epizootias de importância epidemiológica. Nas
áreas de peste toda e qualquer epizootia de roedor são notificadas pelos agentes de combate
às endemias. A notificação é utilizada como indicador de risco para a ocorrência de peste
entre os roedores. A evidência da circulação bacteriana comprovada por laboratório é uma
das principais ferramentas para definição das ações de prevenção e controle adotadas pelo
Programa de Controle da Peste.
A tabela abaixo mostra o número de epizootias notificadas no Brasil no período de
2000 a 2009 (tabela 12).
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Tabela 12. Número de epizootias de roedores notificadas por Unidade Federada, Brasil,
2000-2009.
UF

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AL

0

0

110

118

0

0

0

0

0

0

BA

74

24

11

17

45

24

17

11

2

4

CE

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

MG

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PB

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

RN

0

0

0

0

1

2

0

0

1

9

75

24

121

135

47

26

17

11

7

17

TOTAL

Fonte: Planilha de acompanhamento/Ministério da Saúde

9.1.3 Sorologia em cães e gatos
A principal atividade de vigilância utilizada na rotina do Programa de Controle da
Peste é a sorologia em carnívoros (cães e gatos) e roedores. Os resultados dos inquéritos
sorológicos realizados permitem identificar que os focos brasileiros permanecem ativos,
mesmo considerando a baixa incidência ou ausência de casos humanos em alguns deles
(tabela 13 e figura 6).
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Tabela 13. Número de exames sorológicos realizados em carnívoros por Unidade Federada,
Brasil, 2000-2009.
UF

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

AL

1.395

0

0

0

1.384

1.201

1.481

1.986

2.256

1.920

BA

4.244

2.099

4.213

3.002

10.450

9.820

10.978

13.178

14.046

14.382

CE

12.717

14.989

12.876

10.984

14.792

14.708

16.586

18.205

16.091

10.652

MG

1.993

0

209

356

1.532

3.464

1.135

646

1.577

1.056

PB

6.595

6.580

7.129

7.578

8.070

6.003

176

1.837

2.532

1.327

PE

6.305

1.854

4.888

7.803

2.855

12.433

6.624

5.972

10.907

11.840

PI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RJ

363

0

1.159

0

0

0

0

0

333

0

RN

2.097

0

111

0

0

934

1.547

787

1.269

2.533

35.709

25.522

30.585

29.723

39.083

48.563

38.527

42.611

49.011

43.710

Total

50000

1,4

45000
40000

1,2

35000

1

30000
25000

0,8

20000

0,6

15000

0,4

10000
5000

0,2

0

Percentual de
positividade %

Nº de exames realizados

Fonte: Planilha de acompanhamento/Ministério da Saúde
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Figura 6: Número de exames sorológicos realizados e o percentual de positividade para
peste em cães e gatos. Brasil, 2000 e 2009.
Fonte: SISPESTE/SVS/Ministério da Saúde
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Com relação às áreas de risco para transmissão da doença, nos anos de 2000 e 2002
o estado do Rio Grande do Norte apresentou percentual de positividade para cães de 1,33%
e 6,30%, respectivamente. Nos anos 2003, 2004, 2005 e 2007 o estado do Ceará também
apresentou elevados percentuais de positividade de 1,37%, 1,30%, 3,72% e 1,17%,
respectivamente. No estado de Pernambuco este percentual foi de 1,61% e 5,51% nos anos
de 2004 e 2007, respectivamente.
O total de roedores examinados foi de 24.886, no qual 21 foram positivos com
percentual de 0,08%. Apenas nos anos 2001, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011 o Brasil não
apresentou áreas de risco para transmissão da peste em humanos.

10. LIMITAÇÕES E PERDAS

Neste trabalho não foram contemplados a avaliação do custo, qualidade de dados no
quesito inconsistência por duplicidade, inconsistência por encerramento pelo critério
laboratorial e coleta de amostra para diagnóstico. Não foi possível calcular um dos itens da
qualidade dos dados (inconsistência), pelo critério de duplicidade, devido a não
disponibilização de bancos de dados nominais e a inconsistência dos encerramentos dos
casos utilizando o critério laboratorial e sua relação com o envio de amostras para
diagnóstico laboratorial.
Os estados da Paraíba e Rio de Janeiro não entraram neste estudo. O estado da
Paraíba não respondeu ao questionário após várias tentativas de contato e o estado do Rio
de Janeiro não atendeu o prazo solicitado para manifestar interesse em participar da
pesquisa, assim sendo, os dois estados foram considerados perda para o estudo.

11. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os achados deste estudo sugerem que o SVE-Peste se apresentou simples,
aceitável, estável, não flexível, inoportuno, mas com boa qualidade de dados.
Entretanto, esta avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da peste no Brasil
possui caráter inédito, uma vez que não há registros na literatura nacional e internacional de
outras publicações que tenham usado essa metodologia para sua avaliação. A relevância
dos achados deste estudo está associada ao seu pioneirismo, devendo ser destacado e
apropriadamente utilizado pelos serviços de vigilância no seu aprimoramento.
O sistema de vigilância da peste foi considerado simples, a luz da ótica dos
entrevistados e mediante a logística operacional do PCP. As variáveis relacionadas aos
boletins de campo, as questões a ser preenchida, a forma de consolidar, analisar, transmitir
e comunicar os resultados foi entendida como simples pelos entrevistados.
Em relação à infra-estrutura física, laboratorial e atividades de campo, todos os
estados envolvidos no estudo apresentaram estrutura satisfatória, considerando os critérios
utilizados para sua avaliação, que consistiram na observação direta e relato dos
participantes do estudo.
O sistema de VE de peste, no período avaliado, sofreu mudanças na definição de
caso, houve publicação de nota técnica que modificou a metodologia para as atividades de
campo e isso exigiu adaptações na rotina da vigilância, além de sugerir redução nos custos
financeiros ao PCP.
Nesse sentido, as variáveis analisadas para o critério flexibilidade: conhecimento em
relação à mudança na definição de caso para o período do estudo, introdução ou
modificação de algum elemento implicando alteração na organização do sistema e mudança
no processo de VE da peste resultando em alteração no custo financeiro para o sistema não
foram respondidas adequadamente pelos entrevistados, que não reconheceram tais
mudanças e, consequentemente, não se adequaram às mesmas caracterizando, desta forma,
o sistema como não flexível.
Diferentemente deste resultado, a avaliação do sistema de vigilância da leptospirose
(Souza et al. 2010)38 identificou que as mudanças ocorridas na sua estrutura e organização
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apresentou impacto positivo, sendo adequadamente percebidas e adaptadas à rotina dos
serviços. Já os achados da avaliação do sistema de vigilância do hantavírus (Santos et al.
2005)39 encontrou que o referido sistema de vigilância é pouco flexível e que suas fontes de
notificação não se encontram bem definidas. De acordo com Hermmann & Languardia
(2000)24, para um bom funcionamento da vigilância epidemiológica é necessário que a
mesma seja estruturada de modo flexível para que possa contemplar outras fontes de dados
de forma que atenda o agravo que se deseja monitorar.
O SVEPeste foi considerado aceitável refletindo o envolvimento dos participantes
na utilização do sistema, diferentemente dos achados de Souza et al (2010)38 que
identificaram entraves na aceitabilidade do sistema de vigilância da leptospirose percebido
pelo baixo percentual de registros digitados em tempo hábil.
A estabilidade foi analisada a luz dos recursos humanos, financeiros, materiais e
manutenção de equipamentos de modo que a falta de qualquer elemento, dentre esses aqui
citados, implicasse na avaliação negativa para este atributo. Entretanto, apesar dos achados
demonstrarem que há recursos materiais suficientes para o desenvolvimento das atividades
da vigilância, são necessários maiores investimentos na política de recursos humanos para
garantir profissionais em número suficiente, e no repasse de recursos financeiros,
principalmente considerando o apelo técnico e político que a doença representa por se tratar
de um agravo presente no regulamento sanitário internacional.
A qualidade dos dados foi considerada boa, embora algumas variáveis essenciais
tenham sido classificadas pelo critério do SINAN como ruim e regular. O percentual médio
encontrado para o conjunto de variáveis analisadas, no período de 2000 a 2006, foi de
62,2% e essa classificação é “ Ruim” para o SINAN, enquanto que nos anos de 2007 a
2009 o percentual médio foi de 81,1%, caracterizando-se como “Regular”. Mas, de forma
isolada, a maioria das variáveis foi classificada em regular e excelente.
O sistema foi considerado inoportuno, pois nenhum dos intervalos de tempo
analisados, no período de 2000 a 2006, atingiu a meta de >80%, segundo a área técnica,
sugerindo falta de envolvimento e ou desconhecimento por parte dos profissionais
envolvidos no SVE-Peste. No período de 2007 a 2009 o único intervalo de tempo que
atingiu um valor maior que a meta esperada foi a variável data de investigação com um
percentual de 91,5% de oportunidade, entretanto ressalta-se que este bom desempenho pode
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estar relacionado às mudanças no instrutivo para preenchimento das variáveis da ficha de
investigação ocorridas neste período.
Quanto à utilidade, apesar do SVE-Peste cumprir com o objetivo de impedir a
transmissão para humanos, mediante controle dos focos naturais, o sistema demonstrou que
não foi útil à vigilância, pois o principal objetivo do SVE-Peste, que é diagnosticar
precocemente casos humanos, visando diminuir a letalidade da doença, não foi cumprido.
Isto está diretamente ligado à oportunidade de notificação, investigação e diagnóstico
laboratorial e essas variáveis se apresentaram inoportunas no estudo.
Dificuldades relacionadas à estruturação e operacionalização do sistema de
vigilância também foram identificadas por Souza et al. (2010)38 que inferiram que o
sistema de vigilância da leptospirose não foi capaz de detectar surtos não atendendo dessa
forma a um dos objetivos do sistema. Isso representa um desafio para os gestores e os
serviços de saúde no país.
Quanto às analises das atividades de campo e caracterização das áreas de risco, os
resultados dos inquéritos sorológicos realizados na rotina do Programa de Controle da Peste
permitem inferir que os focos naturais da doença permanecem ativos a despeito da baixa
incidência ou ausência de casos humanos. O Programa de Controle da Peste no Brasil,
define área de risco de transmissão para humanos quando o percentual de positividade entre
os animais examinados apresenta um valor a partir de 1,0%. Foi verificado um aumento no
percentual de positividade entre cães no estado do Rio Grande Norte que no ano 2000
passou de 1,3% para 6,3% no ano de 2002.
Esta análise, além de atender à necessidade do serviço quanto à revisão contínua dos
objetivos a que se propõe a vigilância contra a peste, traz oportunamente a discussão de um
tema negligenciado à agenda dos gestores de saúde, fortalecendo-o política e tecnicamente,
que possam agregar valores e contribuir nas discussões da melhoria do serviço.
Mesmo diante de todos os entraves observados e descritos neste estudo, que
dificultam a realização das atividades preconizadas pelo PCP, pôde-se concluir que o
sistema de vigilância de peste tem conseguido se manter ativo, por meio do monitoramento
dos focos naturais, impedindo dessa forma a transmissão da Y. pestis dos hospedeiros
tradicionais para os humanos, evitando consequentemente a infecção pestosa.
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É pertinente que outros estudos sejam realizados para que se dê seguimento no
processo investigatório, o qual não se esgota com esta avaliação, e para que se busquem
melhores práticas no desenvolvimento de indicadores de desempenho para esta vigilância,
considerando a sua importância no cenário das doenças reemergentes no mundo.

12. RECOMENDAÇÕES
Recomenda-se à área técnica, responsável pela vigilância epidemiológica da peste,
no Ministério da Saúde, revisar os objetivos do SVE-Peste considerando que a proposição
relacionada à reintrodução da peste urbana no país é de competência da Anvisa.
Para melhorar o desempenho do sistema, nos quesitos flexibilidade e oportunidade,
é necessário que os profissionais de saúde envolvidos na VE de peste, das UF e municípios,
sejam capacitados nas ações de notificação, investigação e encerramento de casos no
SINAN, incluindo análises de qualidades de dados, isto é, completitude e inconsistência.
Faz-se necessária a revisão da ficha de investigação epidemiológica da doença, com
destaque ao campo voltado para o registro da coleta de amostras devido a ausência do
campo “realizado exames laboratoriais”.
Mesmo com a ausência de casos humanos, desde 2005, é imprescindível a
manutenção do monitoramento dos focos naturais da peste, a fim de detectar o limiar de
circulação do agente causador da infecção, além de monitorar a população de reservatórios,
pulgas, roedores campestres, roedores comensais urbanos, os cães domésticos e os felinos
domésticos.
Após a descentralização das ações de vigilância do PCP, no ano 2001, cumprindo
determinação da Lei 808022 a prevenção e o controle das endemias, na maioria dos estados,
ainda está centrado na figura dos antigos guardas sanitários da extinta SUCAM, desta
forma é necessário ampliar o quadro de profissionais para garantir a continuidade das
ações.
Ainda, considerando que a peste está presente na lista internacional de doenças de
notificação imediata, podendo configurar uma emergência em saúde pública, são
necessários maiores investimentos financeiros para qualificar os serviços de vigilância no
atendimento aos objetivos do sistema.
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14. ANEXOS
Questionário 1: Identificação dos determinantes contextuais do sistema de vigilância
epidemiológica da peste.
I-Infra-estrutura Física da vigilância epidemiológica
Sala própria
Nº de salas
Condições ambientais:
Ventilação
Iluminação
Mobiliário
Cadeira
Mesa
Armário
Ar condicionado
Almoxarixado
Espaço físico:
Ventilação
Mobiliário
Condições de armazenamento
II- Infra-estrutura laboratorial e insumos
Espaço físico
Salas
Piso
Pintura
Banheiro
Ventilação
Mesas
Cadeiras
Cadeira giratória
Ar condicionado
Kit diagnóstico
Microscópio
Computador
Profissionais que dividem o espaço
Luvas
Jalecos
Máscaras
Há processamento de amostras
III- Atividades de campo
Existe padrão na apresentação do agente de endemia
Existe veículo específico para as atividade de campo
Existe boletins para registro das atividades de campo
O número de boletins é necessário

Sim (1)

Não (2)

Sim (1)

Não (2)

Sim (1)

Não (2)

Sim (1)

Não (2)

Sim (1)

Não (2)
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O número de questões é necessário
É necessário manter a atividade de captura de roedor independente
da sorologia positiva em carnívoros
Fonte: Questionário 1: adaptado da “Avaliação da implementação das ações de vigilância
epidemiológica da esquistossomose mansoni: um estudo de caso no minicípio de União
dos Palmares- AL” por Jeann Marie da Rocha Marcelino40 .
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Questionário 2: Avaliação dos atributos do sistema de vigilância epidemiológica da peste.
SIMPLICIDADE
Boletins
As questões para preencher os boletins
Transmissão dos dados
Forma de consolidar os dados
Análise dos dados
A comunicação dos resultados
FLEXIBILIDADE
Houve mudança na definição de caso no período de 2000 a 2009?
A introdução ou modificação de algum elemento implica em
alteração na organização do sistema?
Alguma mudança no processo de VE da peste resultou em
alteração no custo financeiro para o sistema?
ACEITABILIDADE
Os participantes do SVE cumprem todas as atividades
desenvolvidas pelo sistema:
Coleta de dados
Transmissão dos dados
Análise dos dados
Realizam atividade de campo
Comunicação dos dados
ESTABILIDADE
O sistema de VE da peste sofre interrupções frequentes por falta
de:
Recursos humanos
Recursos materiais
Manutenção de equipamentos
Tempo como responsável pelo PCP
Repasse de recurso financeiro

SIM (1)

NÃO (2)

SIM (1)

NÃO (2)

SIM (1)

NÃO (2)

SIM (1)

NÃO (2)

Fonte: Questionário 2: adaptado da “Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da
esquistossomose no Estado da Bahia”, por Maria José Rodrigues de Menezes41 .

