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R ES U~10 

Após conceituar estatística, bioestatís

tica, epidemiologia, vigilância epidemiológica e 

sistema, o· autor analisa o sistema de informação, 

decisão e controle das doenças transmissíveis e z~ 

onoses, aplicado ~s estatísticas de saGde em zoono 

ses no Brasil. 

O autor conclui que as estatísticas de sa 

Úde em zoonoses no Brasil deixam muito a desejar, 

~ semelhança da maioria dos países latino-america

nos. O administrador sanitário não dispõe de est~ 

tísticas confiáveis, em qualidade ou quantidade s~ 

ficientes, para tomar decisões rápidas, eficientes 

e realistas. 

Propõe a criaç~o de uma Unidade de Saúde 

PÚblica Veterinária, como parte integrante do M i

nistério da Saúde. Propõe também a criação de um 

Centro Nacional de Controle de Zoonoses e de C e n-

tros Estaduais de Controle de Zoonoses com ampla 

participação dos órgãos pÚblicos e iniciativa pri-

vada. Todos com a finalidade primordial de promo-

ver melhor integração dos Setores de Saúde Humana 

e Saúde Animal e de dinamizar o sistema de informa 

ção, decisão e controle das zoonoses no Brasil. 

* * * 



1. INTRODUÇÃO 



1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende verificar e 

analisar as estatísticas de saúde de zoonoses no 

Brasil, tomando como modelo o sistema de informa

ç~o, decis~o e control~ das doenças transmissíveis 

e zoonoses, proposto pela Organizaç~o Panamericana 

da Saúde - OPAS (1974) . Foram utilizadas pesqui

sas bibliográficas, consultas por cartas, entrevis 

tas e a própria experiência do autor nesse campo. 

Foram, também, visitadas várias instituições dos Se 

tores de Saúde Humana e de Saúde Animal, para me

lhor conhecimento e complementação. Através da a

nálise da situação do sistema de informação, deci

sao e controle das zoonoses no Brasil, são propos

tas mudanças que venham produzir melhorias em todo 

o sistema. 

Zoonoses, sao doenças ou infecções que se 

transmitem naturalmente entre os animais vertebra

dos e o homem, e vice-versa (OMS, 1967). 
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1.1. ESTATÍSTICA VITAL 

O desenvolvimento de uma comunidade, de 

uma região ou de um país, implica em uma série de 

fenômenos.entre si, que se ajustam e se completam, 

para um melhor aproveitamento dos recursos existe~ 

'tes. Ao método de estudo aplicado às várias ciên

cias para organizar numer.icamente esses fatos ou f~ 

nômenos, dá-se o nome de Estatística (SOUN I S, ·19 71) • 

A Estatística serve para estimular o raciocínio e 

organizar a experiência diária de uma maneira coe

rente (KLOETZEL, 1973). Na área de ciências biol6 

gicas, a aplicação da Estatística vem conferindoum 

maior rigor científico às investigações, a tal po~ 

to que surgiu uma nova denominação, a Bioestatísti 

ca, ou Estatística Vital. Hoje, os trabalhos cien 

tíficos e de pesquisa não podem prescindir de aná

lise pelo método estatístico para concluir, em ba

ses matemáticas, da significância ou não dos acha

dos, ou pela existência ou não da correlação entre 

as variáveis ou, ainda, de um modo geral, na inter 

pretação dos resultados {SOUNIS, 1971). 

Fatos vitais, segundo as Nações Unidas 

(1953), citados por BERQUO et al. (1972), sao os se 



11 

guintes: nascimentos vivos, Óbitos, Óbitos fetais; 

casamentos, divórcios,· adoções, legitimações, rec~ 

nhecimentos, anulações e separaçoes. Todavia, es-

tes conceitos, hoje em dia, já ultrapassaram emmui 

to a especialidade médica, indo para o domínio das 

ciências biológicas em geral. Em medicina veteri-

nária aceita-se como fatos vitais, além dos rela-

cionados propriamente à vida animal; como nascime.!.! 

to e morte, as variáveis como sexo, idade, número 

de indivíduos, movimentação (trânsito), comerciali 

zação, etc. (DEAK, 1973). 

A Bioestatistica, ou Estatística Vital, 

se ocupa dos dados ou fenômenos vitais coletivos. 

Para o sanitarista, o conhecimento das es 

tatisticas de saúde, como os coeficientes de morta 

lidade, morbidade, letalidade, dose letal 50% e tan 

tos outros, dá oportunidade de melhor analisar os 

problemas coletivos, possibilitando-lhe IIBlhores CO.!} 

dições para decidir. 

1.2. EPIDEMIOLOGIA 

O conceito de Epidemiologia tem evoluído 

através dos tempos e, provavelmente, sofrerá ainda 

BIBLIOTECA 
FACULDADE ·oE SAC:.k PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SÁO PAULO 
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mudanças conceituais e metodológicas no'futuro. EL

KIN (1961), discorrendo sobre a história da Epide

miologia, afirma que se originou da necessidade de 

se combater as doenças infecciosas muito antes que 

a natureza dessas doenças fosse pensada, muito an

tes que sua patogenicidade fosse. investigada e an

tes que os fatores que governam sua ocorrênciae di 

fusão fossem conhecidos. Este autor demonstra que 

desde a Antiguidade, ou mesmo antes, doenças infec 

ciosas existiam, causando calamidades. Os antigos· 

envidaram esforços para debelá-las. Registros, c~ 

mo os papiros egípcios, a Bíblia, as Leis de Maru 

na Índia, a literatura chinesa, os trabalhos de Hi 

pócrates, a "IlÍada" e a "Odisséia" de Homero, co~ 

provam esta afirmativa. O estudo da Epidemiologia 

estava vinculado ao aparecimento das epidemias, se~ 

do reconhecida como a ciência das epidemias (HAC

HA H O N e t a 1 • ~ 1 9 6 5) • 

Todavia, já em 1927, ZABOLOTNY I, citado 

por ELKIN (1961), dava a seguinte definição: Epi

demiologia, ou ciência das epidemias, está relacio 

nada ao estudo da origem e desenvolvimento das epi 

demias. Está devotada a descobrir as causas quefa 

vorecem sua propagaçao e a elaboração de medidasde 

controle baseadas em dados científicos e práticos. 
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O objetivo da Epidemiologia é descobrir 

e determinar as leis e fatores que favorecem a ori 

gern, propagaçao e declinio das epidemias, para a 

completa eliminação das doenças infecciosas (ELKI N, 

1961). 

Partindo dos critérios de prevençao, con 

trole e erradicação, SCHWABE (1968) empresta ã sua 

definição sobre Epidemiologia, um cunho eminente

mente ecol6gico. Afirma ser a Epidemiologia o es

tudo das correlações entre os grupos da população 

e o seu meio ambiente que se traduzerr: em enferrnid~ 

de. Em Epidemiologia está irnplicito o estudo eco-

16gico de toda urna população. Fica estabelecida en 

tão, a trilogia hospedeiro-agente etiológico-rnei o 

ambiente. 

A Epidemiologia vem ampliando seus méto

dos e campos de atuação, lançando mão de muitas o~ 

tras disciplinas para o cumprimento de seus objeti 

vos. Hoje está plenamente aceita a aplicação do 

termo Epidemiologia não somente para doenças infes 

ciosas, corno também para doÉmças não infecciosas, 

crônicas e degenerativas, corno exemplo, as doenças 

cardiovasculares, o cfincer {SCHWABE, 1968; LAUREN 

TI, 1975). 
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A Epidemiologia estuda as causas e méto-

dos de prevençao para qualquer fenômeno que inter

fira na saúde da população, como exemplo, os aci-

dentes de trânsito (LAURENTI et al o 1 1972). 

Até há pouco tempo, era comum sé usar · o 

termo Epidemiologia somente para o relacionado com 

a população humana, e epizootiologia para o relacio 
•· -

nado com a população animal. Porém, com a aceita-

çao do princípio ecológico de que o homem não está 

só, mas inserido em um ecossistema, do qual sua so 

brevivência depende do equilíbrio que houver entre 

.. o à . .. . . o a. sua especJ.e e BS ema1.s espec1.es anJ.ma:u:; e vege-

tais que fazem parte integrante do mesmo, o campo 

de ação da Epidemiologia extravasou os limites da 

espécie humana, caindo no domínio de outras disci-

plinas relacionadas ao meio, como a Agricultura e 

a Veterinária. Desta forma, não há necessidade de 

se fazer distinção entre uma terminologia e outra, 

podendo~se usar o termo Epidemiologia para outras 

espécies anim!:l.is que não o homem, conforme a testa 

a literatura científica atual (SCHWABE, 1968; FOS 

SAERT et alo, 1974; OPAS, 1974). 
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1.3. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 

"A saúde pública é um processo em cons

tante mudança que incorpora novos conceitqs e méto 

dos, cada vez mais cientificas, ~poian~o-se no mé

todo epidemiológico. Deste modo, com o objetivo de 

assinalar a necessidade de agilizar a utilização da 

epidemiologia, se antepôs a palavra "vigilância" @ 

ra dar a entender que é indispensável um melhor e 

maior conhecimento da enfermidade e sua interaç~o 

com o hospedeiro e ambos com o ambiente em que e

xistem" (BURQUETE OSORIO, 1972). "A vigilância e

pidemiológica é, portanto, o estudo integral da en 

fermidade, compreendendo a dinâmica do processo mÓE 

bido, o substrato ecológico, o agente causal,o hos 

pedeiro e os reservatórios, bem como os mecanismos 

responsáveis pela ocorrência dos casos e sua disse 

minação, entre os quais está a situação imunológi

ca da.população" (BURQUETE OSORIO, 1972). 

O conceito de vigilância epidemiológica, 

aplicado ao estudo das doenÇas· em grupos de popul~ 

ção, e não em individues, adveio da necessidade de 

se conhecer com detalhes os focos residuais e os 
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fatores que condicionavam a persistência de algu

mas doenças- malária,· bouba, varíola, febre amar~ 

la urbana- já sob controle, com possibilidade de 

progredir no caminho da erradicaç~o. Desta forma, 

o termo vigilância de uma doença se aplicou ao con 

junto de atividades e conhecimentos necessários p~ 

ra guiar os programas de controle das doenças trans 

missíveis (FOSSAERT ct al., 1974). 

O termo vigilância individual, ou sillple~· 

mente vigilância, se usa para designar, em quaren

tena, a observação rigorosa, médica ou de outra n~ 

tureza, dos contatos, a fim de·facilitar o pronto 

diagnóstico da infecção ou doença, porém sem lhes 

restringir a liberdade (OPAS, 1973). O termo vigi 

lância epidemiológica surgiu inicialmente em 1955, 

quando o Centro de Doenças Transmissíveis o usou 

pela primeirà vez. Em 1968, foi consagrado mundi

almente pela comunidade científica, quando da 2la. 

Assembléia Mundial de Saúde (FOSSAERT et al., 1974). 

Em 1962, LANGMUI R, citado por FOSSAERT et a1.(1974), 

definiu a vigilância epidemiológica como sendo a 

observação ativa e permanente da distribuição e ten 

dências da incidência mediante a coleta sistemáti

ca, a consolidação e a avaliação de informes de mor 

bidade e mortalidade, assim como de outros dados re 
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levantes. A interpretação dos dados básicos e sua 

competente divulgação a todos que os geraram e dos 

que neces~itam conhecê-los, está intrínseca nessa 

definição. RASKA (1966), considera a vigilância e 

· pidemiológica um estado de ·alerta permanente, um 

processo dinâmico, capaz de registrar, rastrear e 

avaliar não só a ocorrência da doença, mas também 

sua propagaçao na população humana e nos animais 

quando estes intervêm no ciclo da infecção. Ampli 

ando o conceito de LANG~W I R ( 1962), FOSSAERT et al. 

(1974) definem a vigilância epidemiológica como o 

conjunto de atividades que permitem r_eunir a infor 

mação indispensável para conhecer, em todo momento: 

a conduta ou história natural da doença, detectar 

ou prever qualquer mudança que possa ocorre:r; por 

alterações nos fatores condicionantes, com o f i m 

de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as 

medidas indicadas, eficientes, que levem à preven

ção e ao controle da doença. Nesta extensa, porém 

pródiga definição, podemos identificar mui tas das 

funções e propósitos da vigilância epidemiolÓgica. 

Concluindo e reunindo a maioria dos con

ceitos aqui apresentados, ~ OPAS (1974) define a 

vigilância epidemiológica como um sistema dinâmico 

que se utiliza para observar de perto e em forma 
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permanente, todos os fatores que condicionam o fe

nômeno saúde-doença, mediante a identificação dos 

fatos, a coleta, análise e interpretação sistemáti 

ca dos dados e a distribuição dos resultados e das 

recomendações necessárias. 



2. SISTEMAS DE. INFOfu\lAÇOES DE SAÜDE 



2. SISTEMA DE INFORMAÇOES DE SAÜDE 

CARVALHO (1976) define um sistema amo um 

conjunto de partes interdependentes visando alcan

çar um objetivo proposto. Este conjunto de partes 

entram em relação entre si, constituindo as rela

ções internas do sistema. Por outro lado, tanto ca 

da parte isoladamente, como o conjunto das parte?, 

o sistema inteiro, entram em relações com partes de 

outros sistemas, constituindo-se nas relações ex

ternas do sistema considerado. 

Uma das propriedades mais importantes de 

um sistema é que cada parte do sistema afeta-o no 

seu todo. Dessa forma, nenhuma das partes de um si.§_ 

·tema pode ser organizada ou dinamizada em sub-sis

temas independentes ou isolados. Assim, as partes 

ou sub-sistemas são instrumentos do sistema maior, 

devendo ter seus objetivos hierarquizados de tal ma 

neira que esteja em perfeita harmonia com os obje

tivos do sistema maior e vice-versa (CAJAS, 1976). 
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De acordo com o dito anteriormente, pod~ 

mos reunir todas as pr6pricdades identificadas no 

processo de vigilância epidemiológica e agrupá-las 

em tr~s grandes grupos,constituindo: o sub-siste

ma de informação, o sub-sistema de decisão e o sUb

sistema de controle. Estes três. grupos, interlig~ 

dos, formarão um sistema maior com objetivos defi

nidos, o sistema de vigilância epidemiológica ou 

sistema de informação, decisão e controle das doen 

ças transmissíveis e zoonoses, conforme FIGURA 1 · 

(FOSSAERT et al., 1974; OPAS, 1974). 

2.1. SUB-SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

O objetivo primeiro para qualquer progr~ 

ma de Saúde PÚblica é conhecer o estado atual da co 

munidade, onde e quando deve atuar (BERQUO et al., 

1972). 

A III Reunião Especial de Ministros da Sa 

Úde, que estabeleceu o Plano Decenal de Saúde (1971-

1980), realizada em outubro de 1972, na cidade de 

Santiago, Chile, chegou ~ conclusão que para se es 

tabelecer um 11 sistema nacional de saúde para.as A

méricas há necessidade de se agilizar e incremen

tar os sistemas de coleção de informações sobre a 
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FIGURA 1 - SISTEMA/DE INFORMAÇAO, DECISAO E 
CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISST
VEJS E ZOONOSES 

(Adaptado de FOSSAERT et ai. 19711; 
OPAS, 1974). 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA 
SITUAÇÃO .DE PROGRAMJ\S DE CONTROLE 
SITUAÇÃO DO FUNCIWAI\'.ENTO DO SISTEMA 
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saúde nos diversos países 11
• Para tal, deverá o ad 

ministrador sanitário gestionar para obter dados de 

boa qualidade e em quantidade mínima suficiente que 

permitam aos governos nacionais e organismos inter 

nacionais tomar decisões quanto ao planejamento, ad 

ministração e avaliação dos programas locais, re

gionais, nacionais e internacionais, de Saúde P ú

bli c a (OPA S , 1 9 7 2) . 

O sub-sistema de informação deverá inte

grar todos os elementos que participam do processo 

de vigilância ~pidemiol6gica, desde a produção de 

dados até a sua análise, interpretação e recomend~ 

çoes. Por isso, só será útil, se proporcionar a iE_ 

formação requerida no momento e lugar que necessi

tem. Sua rentabilidade dependerá da capacidade dos 

serviços de saúde de absorverem e adotarem as medi 

das recomendadas (FOSSAERT et al., 1974). 

O sub-sistema de informação deve gerar.no 

vas informações através de sínteses da situação, com 

pilações críticas, análises, correlacionando as di 

versas variáveis, resenhas, etc. 

As principais funções do sistema de in

formação, segundo FOSS/\ERT ct al. (1974), são: 
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a) manter atualizadas as fontes prim~rias gerado -

ras da informação, de forma a acelerar o prece~ 

so de conhecimento da situação das doenças trans 
. ~ . mlSSlVels e zoonoses; 

b) processar, analisar c interpretar os dados; 

c) facilitar o intercâmbio de informações entre as 

diversas regiÕes do país e entre países; 

d) possibilitar geração de critérios de decisão que 

derivem das ações anteriores, para órgãos goveE 

namentais; 

e) esclarecer seu público específico e o público em 

ge~al no que diz respei~o ã investi~ação das en 

fermidades' objeto do programa; 

f) em determinadas circunstâncias, dependendo das 

estruturas existentes a nível local, regional e 

nacional, e do seu grau de desenvolvimento, po

derá exercer funções executivas de decisão e con 

trole. 

2.1.1. Produção de Dados 

A produção de dados é a fonte primária 

geradora do processo de informação. É a produção 

de dados que fornece à autoridade sanitária compe-

tente a situação da enfermidade em determinado es

paço geográfico e temporal." 
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Fazem parte da produção de dados, as ati 

vidades de levantamento de dados e a notificação. 

O levantamento de dadps, geralmente, através do: 

a) uso de informações já registradas- pela obten

çao dos dados de mortalidade através dos atesta 

dos de 6bitos (BERQUO et al ., 1971), incid~ncia 

de doenças animais através do matadouro (MACIEL 

& PAIM, 1961), e dados clínicos, tanto para do

enças humanas como animais, através dos regis

tros hospitalares e notificações (OLIVEIRA,197~; 
.~ 

b) uso de informações nao registradas mas existen

tes - pela aplicação de inquéritos que r:odem ser 

questionários, formulários ou cédulas (BERQUO et 

al ., 1972), ou inquéritos soro16gicos, comumen

te utilizados para determinar a preval~ncia de 

doenças, cujos registros existentes não aprese~ 

tam a precisão que se desejaria (OMS, 1969); 

c) uso de informações nao registradas e nao exis

tentes - obtidas por meio de experimentos estri 

tamente controlados (BERQUO et a 1., 1972). 

A notificação de uma doença é a comunica 

çao oficial, ~ autoridade sanitária competente, da 

ocorr~ncia de determinadas doenças, transmissível 

ou de outra natureza, no.homem e nos animais. A no 

tificàção é feita às autoridades sanitárias locais, 

quando se trata de doenças do homem, às autorida-· 
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des de defesa sanitária animal, no caso de doenças· 

dos animais, c àquelas e a estas, nos casos de do-

enças comuns ao homem e aos animais (OPAS, 1973). 

A notificação tanto pode ser feita pelo 

profissional conhecedor da ocorrência, corno por teE 

ceiros (comunidade) 1 ou pela vigilância exercidape 

lo serviço oficial (OPAS, 1973). A notificação pe 

lo profissional ou por terceiros se dá em cumpri

mento da legislação de cada país 1 quanto às doen

ças de notificação compulsória. Cada país estabe

lece a lista de doenças cuja notificação é do seu 

; ,., ..... o,...occe o cr-.mn••1 co-r;"' ::.1 ;;m r1o C''"'P,...;,... Q ....... ______ ""'" - •L_,-_...,;;:j ....... _, ~--••• ......__ t,..;..~.~;. __ .._ - Regula-

rnento Sanitário Internacional, no tocante às doen-

ças de notificação internacional (OPAS, 1973). A-

lérn da notificação sistemática de determinadas do

enças, exige-se a notificação especial de todas as 

epidemias ou surtos de doenças, inclusive das que 

nao se encontram na lista de doenças de notifica-

çao compulsória (OPAS, 1973). 

No Brasil, a Lei n9 6.259, de 30 de· out~ 

bro de 1975, que "Dispõe .sobr~ a organização das ~ 

ções de Vigilância Epidemiológica, sobre o Progra-

ma Nacional de Imunizações, estabelece normas rela 
. -

tivas à notificação compulsória de doenças e dá ou 
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tras providências 11
, define no seu artigo 8<? quem é 

obrigado a notificar doenças: 

ur:; dever de todo cidadão comunicar à autoridade 

sanitária local a ocorrência de fato, comprova

do ou presumível, de caso de doença transmissí

vel, sendo obrigat6ria a médicos e outros pro

fissionais de saGde no exercício da profiss~o, 

bem como aos responsáveis por organizações e es 

tabelecimentos pGblicos e particulares de saGde 

e ensino, a notificação de casos suspeitos ou 

corifirmados das doenças relacionadas em confor

midade com o artigo 79 11 (BRASIL, ·1975b). 

A notificação por vigilância vai permi-

tir preencher os claros deixados pela não notific~ 

çao das doenças que, embora compuls6ria, não tenham 

sido comunicadas pelos profissionais e laborat6rios 

de diagn6stico. A vigilância é exercida pelos fun

cionários dos serviços de Saúde PÚblica e Saúde A-

nimal. 

2.1.2. Confirmação e/ou Registro 

Recebida a notificação, a autoridade sa. 

nitãria é obrigada a proceder a investigação epide 

miol6gica pertinente para a elucidação do diagn6s

tico e averiguação da disseminação da doença na p~ 
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pulaç5o sob o foco (BRASIL, 1975). 

Dito assim, podemos considerar como uma 

extensão das atividades de vigilância, a de recor

rer aos laboratórios e inquéritos minuciosos para 

completar os dados fundamentais sobre a incidência 

das doenças e sua prevalência, obten~o assim infoE 

mações epidemiológicas que a simples. notificação de 

casos não pôde proporcionar (por exemplo, a exten

são da infecção em comparação aos casos da. doença 

manifesta- OPAS, 197lf). 

Quando a produção de dados for realizada 

pelo serviço de vigilância, na ausência de notifi

cações, logicamente não haverá necessidade da con

firmação, passando diretamente para a etapa de re

gistro. Registro é a anotação, em formulários pr~ 

prios (especiais), dos dados coletados. O registro 

depende da forma como ·foram produzidos os dados, daí 

a necessidade da confirmação, bem como da padroni

zação desses mesmos dados. De uma forma dinâmica, 

após a obtenção dos dados, está fase se preocupará 

em reunir as informações de uma maneira lÓgica, a 

fim de permitir a sua transmissão. Cada serviço se 

encarregará de prover seus agentes locais de forrou 

lários padronizados {OPAS, 1974). 
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2.1.3. Transmissão 

Rotineiramente, em um serviço de saúde 

ou de agricultura, as etapas de produção, registro 

e transmissão doi dados, pertence ã agãnci~ local, 

levando ern· conta uma estrutura horizontal do servi 

ço (FOSSAERT et al., 1974). 

A transmissão dos dados consiste na comu 

nicação do estado de saúde da população local à au 

toridade regional onde a agência local está juris

dicionada (OPAS, 1974; FOSSAERT et al., 1974). Tal 

transmissão, dependendo da estruturação existente 

e interesse e gravidade'da situação, pode ser pro

cessada das mais variadas formas: boletins diários 

de ocorrãncias, telegrama, telefone, rádio, rádio

telegrama semanal, boletins quizenais, relatórios 

mensais, etc. (DEAK, 1973). 

Em decorrãncia dessa transmissão das in

formações, caberá à autoridade sanitária regional 

tomar a decisão operativa para a adoção de medidas 

que o caso requeira (OPAS, 1974). 
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Com base nos informes das agências lo

cais, a regional inicia a elaboração dos dados,que 

consiste na computação dos mesmos em mapas e/ou pl.§; 

nilhas já previamente determinadas, para servir de 

base à etapa seguinte (OPAS, 1974; DEAK, 1973). 

2.1.5. Apresentação 

A apresentação dos dados consiste em e 

laborá-los graficamente (tabelas e gráficos) e es

tatísticamente (calcular taxas específicas, estab~· 

lecer razões e proporções e fixar padrÕes de comp~ 

ração) para a análise e interpretação dos mesmos 

(OPAS, 1974; DEAK, 1973). 

2.1.6. Análise e Interpretação 

À análise e interpretação dos dados coE_ 

responderá um estudo analítico retrospectivo da si 

tuação epidemiológica das doenças, com os possíveis 

avanços e recuos da mesma atrav~s do tempo e o al

cance das medidas empregadas at~ o momento, com pa 
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drÕes previamente estabelecidos para sua devida in 

terpretação. Deste estudo, decorre uma redação de 

informes e apresentação aos organismos competentes. 

Tais informes deverão reunir todos os elementos de 

juizo da situação; os problemas identificados e a 

interpretação que se lhes dá, a fim de que- se pos

sa promover as recomendações e divulgações dos re

sultados (FOSSAERT et al., 1974; OPAS, 1974). 

2.1.7. Recomendação e Divulgação 

A recomendação, através de uma descri

çao detalhada da situação confrontada, e a indica

çao de medidas de con·trole mais plausíveis que o 

caso requeira, servirá de insumo para a Decisão Téc 

nica e a Decisão Política das autoridades superio

res a nível central (FOSSAERT et al., 1974; OPAS, 

1974). 

Considerando urna estrutura horizontal, a 

agência Regional continuará informando a Centralso 

bre o desenrolar dos acontecimentos, durante a exe 

cuçao das medidas de controle decididas pela C e n

tral. No caso de urna estrutura vertical, a cornuni 

caçao com a Central será realizada diretamente pe

la agência local executora (FOSSAERT et al ., 1974). 
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A divulgação dos resultados incluirá os 

serviços de saúde e outros, inclusive organisrros in 

ternacionais, fornecendo detalhes sobre a situação 

epidemiológica do país, estado ou área submetida à 

vigilância (FOSSAERT et al. ~ 1974). Todavia, essa 

divulgação ainda é restrita a organismos, ·não se 

permitindo. a retro-alimentação (feed-back) às fori

tes primárias de informação (OPAS, 1974). 

As atividades aqui descritas, interliga

das desde a produção d~ dados até à sua divulgação, 

constituem, pois, o sub-sistema de in~ormação. 

2.2. SUB-SISTEMA DE DECISÃO 

Não vamos entrar na problemática de tom~ 

da de decisão que o planejamento PERT, Programação 

linear e outros, oferecem, nem tampouco vamos dis

cutir níveis de propriedades de decisões, ou ain

da, quando se toma decisões ou quem as toma, um a 

vez que fugiria ao nosso trabalho. Interessa-nos, 

nesta exposição, estabelecer tão somente as·linhas 

de comunicação e algumas funções dentre as diver

sas partes e sub-sistemas que compoem o sistema de 

vigilância epidemiológica. 
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Neste procedimento, como já foi descrito 

anteriormente, o sub-sistema de decisão depende, fun 

damentalmente;do sistema de informação. 

, 2.2.1. Decisão Operacional 

A decisão operacional, devido à rapi-

dez com que deverá se processar, será responsabili 

dade da agência regional que através de medidas de 

controle já padronizadas, indicará quais serão as 

mais efetivas no caso, dará o apoio l~gístico ne -

cessário e se comunicará com o sub-sistema de con-

trole para que o mesmo possa implantar as açoes de 

controle (OPAS, 1974). 

2.2.2. Decisão-Técnica 

A decisão é tomada a nível central uti 

lizando os critérios de avaliação dos programas. Se-

gundo DEAK (1973), tais critérios sao: 

- acompanhamento técnico; 

- acompanhamento físico; 

- acompanhamento financeiro. 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚu.: f3Ó§bisa 
UNIVERSIDADE De SÂG PA!l~ 

SP • § 
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O acompanhamento técnico visa estudar o 

comportamento da enfermidade, durante e após o de

senvolvimento do programa, pelas informações de cu 
I 
I 

nho panorâmico (através de informes semanais) e p~ 

las informações técnicas, de caráter epidemiológi

co avaliativo (vigilância e confirmaçãti de-dados). 

O acompanhamento físico verifica as execuções das 

atividades programadas como: trabalhos de camp:>, dis

ponibilidade de produtos biológicos, aplic~ç~o 'de 

vacinas, etc. O acompanhamento financeiro prete~ 

de avaliar se os recursos financeiros dispendidos 

nas atividades ·estão se revertendo em benefícios 

econ6micos e sociais que compensem sua aplicação. 

são os chamados custos sociais de um programa sani 

tãrio. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem 

estimulando o estudo e formação de profissionais 

em matéria de avaliação sócio-econ6mica das zoono

ses e formulação de modelos matemáticos de doenças 

dos animais, notadamente na Universidade de Reading 

(Reino Unido) e na de Melbourne (Austrália) (OMS I 

1974). 
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2.2.3. Decisão Poiítica 

A decisão política se baseia nos infoE 

mes da decisão técnica e nas recomendações emana

das do sub-sistema de informação. Consiste na de

cisão superior do sistema, da qual dependem as de

cisões técnica e operativa, e o sub~sistema de con 

trole. 

A decisão política virá dar uma operacio 

nalização global e continuidade ou não às ativida

des até aqui executadas (OPAS, 1974). 

2.3. SUB-SISTE~~ DE CONTROLE 

Em linhas gerais, o sub-sistema de con

trole, pelos informes obtidos do sub-sistema de de 

cisão, elaborará procedimentos (seqüência das ações 

dirigidas para metas), normas e metas; e a imple

mentação das ações de controle para meJhor atender 

ao programa (OPAS, 1974). 

As açoes de controle aqui nomeadas estão 

dirigidas para melhor eficiência da execução do pr~ 

grama, e não como mecanismo de regulação do siste-
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ma em todas as suas partes, cabendo neste caso a o 

sub-sistema de decisão, que deverá ter sob sua ad

ministração recursos reais ou potenciais suficien

tes de prover capacidade de auto-regulação do sis

tema (CARVALHO, 1976). 

Somente a partir da impleméntação das a

çoes de controle é que a fonte primária de produ

ção de dados tomará conhecimento real e global da 

situação epidemiológica existente a nível local, re 

gional e nacional. Esta fase é importan~íssima p~ 

ra manter a fonte geradora de dados, permanenteme~ 

te motivada e conhecedora da situaç~o exj.stente. 

Tal prática permite a quem informou 1 saber realmen 

te o valor da sua informação (OPAS, 1974). 
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3. CONSIDERAÇOES SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DOS 
SISTEMAS DE INFORMAÇOES DE SAÜDE 

3 .1. NAS AH.f!:RICAS 

Os modernos avanços e desenvolvimento das 

ciências vem proporcionando meios e métodos é a d a 

vez mais eficientes para a prevenção, controle e eE 

radicação das doenças. Todavia, estes considerá

veis progressos científicos postos à disposição, a

inda não foram absorvidos ou assimilados pela mai~ 

ria dos países sub-desenvolvidos e pelos chamados 

países em desenvolvimento (OPAS, 1972). Isto, tal 

vez, seja devido mais às sérias dificuldades de or 

dem cultural, operativa, econômica e social, que a 

problemas básicos, o que tem tornado difícil e ãr-

duo os progressos neste campo (OPAS, 1974). 

A falta de eficientes serviços de vigi-

lância epidemiológica parece ser, em maior ou me-

nor grau, a fonte principal de erro que impede co-

nhecer oportunamente as características epidemioló 
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gicas das doenças,· contribuindo para o desconheci

mento total ou parcial do processo dinâmico, for

ças ou fatores, que intervêm na propagação da in-
. I 

fecção e em que medida esta se propaga,· dificulta,!! 

do os organismos nacionais e internacionais de re-

conhecer e analisar devidamente o problema (OPAS, 

1974). 

Em pesquisa recente, ROMERO & VALVERDE 

(1975) constataram que na maioria dos países cen-

tro-americanos não existem serviços integrados de 

vigilância epidemiológica e são limitados os conhe 

cimentos que se têm sobre as doenças transmissí-

veis, sua distribuição, ecologia, etc. Tal probl~ 

mática foi amplamente discutida na III Reunião de 

Hinistros da Saúde ( OPAS, 197 2) , quando então se s~ 

geriu criar e manter unidades de vigilância epide-

miológica de acordo com a organização nacional e a 

estrutura de cada país, a fim de se ter um conheci 

mento permanente das características epidemiológi-

cas dos problemas de saúde e os fatores que os con 

dicionam, para poder atuar oportunamente. 

Os sistemas administrativos relacionados 

com as doenças que se devem notificar e os procedi 

mentes necessários para tal, variam muito de uma re 
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gião para outra, e de um ·país para outro (OPAS, 

1972). 

O National Câncer Institute do Serviço de 

Saúde PÚblica dos EUA, interessado em desenvolver 

a ti V idadeS. de peSqUiSa effi medicina C0ffiparada 1 in

cluiu no início da década de 60, projetos de estu

do prospectivo e promoção da participação veteriná 

ria na pesquisa do câncer, principalmente através 

de dados. de ocorrência. Porém, tal programa se e~· 

barrou em urna série enorme de dificuldades, em que 

a principal se revelou ser uma deficiência total de 

dados clínicos veterinários confiáveis sobre cân

cer, bem como em outras áreas da pesquisa veteriná 

ria (TJALMA et al., 1964). 

Desta forma, consciente do problema, e 

com a colaboração da Escola de Veterinária da Uni

versidade de l·1ichigan (EUA) , de veterinários parti 

culares e de outros organismos daquele.país, o Na

tional Cancer Institute elaborou um protótipo com

pleto de uma nomenclatura padrão para doenças e o

peraçoes veterinárias (TJALMA et a1 ., 1964). 

Levando em consideração que condiç6es se 

melhantes devem ser especificadas e codificadas em 



41 

termos semelhantes para assegurar a comparabilida

de e a categorização analítica, tal. nomencla tu r a 

(Standard ,Nomenclature for Veterinary Diseases and 

Operations - SNVDO) não é uma lista alfabética de 

doenças e operaçoes animais. Foi planejada par a 

codificar todas as doenças dos animais doméstico~ 

contendo seções_sobre: topografia, etiologia, ín

dice especificado por doenças, classificação depr~ 

cedimentos operativos, código de operações, e índi 

ce de operaçoes. Todavia, não foram incluídas do

enças exóticas para os EUA, nem tampouco de animais 

anfíbios e selvagens. Esta nomenclat~ra, 
~ 

porem, 

foi elaborada de tal forma que permitirá a adição 

dessas categorias nas diversas seções, se~ prejuí

zo da estrutura uniforme do código (TJALMA et al ., 

1964). 

Várias in~tituiçÕes dOs Estados Unidos e 

Europa têm adotado este sistema, com grande suces 

so, e se prevê que outras instituições de diversos 

países o adotarão (T JALMA et a 1., 1964). 

Adaptações dessa nomenclatura foram ten-

tadas no Héxico (FERNANDEZ, 1976) ,~ e Uruguai (I~ EHS M1, 

1976)**, porém sem sucesso, o que fez os interessa 

* FERIJANDEZ, R. F. - comunicação pessoal. México, 1976. 
*"': NE\~SM1, I.D. - coi11unicação pessoal. Uruguai, 1976. 
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dos abandonarem o programa. 

Na Inglaterra o "Ministry of Agricultura, 

Fisheries and Food", primeiramente adotou o siste-

ma de nomenclatura americana para as doenças ani-

mais (SNVDO), em seu projeto original VIDA. Porém, 

devido à sua complexidade foi abandonado em provei 
. . -

to de um sistema inglês próprio, o projeto VIDA II. 

Este projeto é um sistema para registrar os di ag

nósticos realizados em cada um dos 33 laboratórios 

regionais de diagnóstico veterin~rio da Inglater-

r a, sob a supervisão do Labor a tório Veterinário Cen-

tral, do Ministério da Agricultura daquele país. A 

lém deste sistema, os ingleses desenvolvem um ou-

tro específico para as zoonoses, estando ainda em 

sua fase inicial trabalhando somente com as esta-

tísticas de morbidade referentes às salmonela(DAVI~, 

1976) * . 
A Organização Mundial da Safide (OMS) , a 

Organização de Alimentação e Agricultura das Nações 

Unidas (FAO) e.a Organização Internacional de Epi

zootias (OIE), têm elaborado conjuntamente, o Anuã 

rio de Safide Animal, dando uma visão global do as

pecto sanitário dos rebanhos de quase todos os pai 

ses do mundo. Muito embora as notificações deixem 

a desejar, tais informações são indispensáveis pa-

* DAVIES, G. - Comunicaçio pessoal. Surrey, England, 1976. 
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ra o planejamento das açoes de saúde nesses países 

(OMS, 197~). A Organização Mundial da Saúde tam

bém publica o WORLD HEALTH STATISTIC REPORT, em in 

glês e francês, fornecendo dados mensais sobre a 

prevalência das principais zoonoses (OMS, 1974). 

Analisando alguns aspectos·do sub-siste

ma de informação para os países das Américas, pod~ 

mos dizer que a supervis~o da coleta e elaboração 

dos dados S limitada ou praticamente inexiste, na 

maioria deles (OPAS, 1972). 

No tocante à morbidade, a metade dos pai 

ses possuem sistemas nacionais de informação sobre 

doenças trans1nissíveis para doenças humanas a car

go do Ministério da Saúde (OPAS, 1972). Porém, sua 

utilização é deficiente, com a difus~o dosdados pa 

ra retro-alimentação totalmente inexistente na maio 

ria desses países. 

Hã um interesse crescente em se registrar, 

transmitir, eleborar e apresentar os dados sob foE 

ma de tabelas, gráficos, etc. Tal interesse, po

rém, permanece nessa etapa, levando a crer que hã 
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uma crise conceitual sobre a real utilização desse 

sistema em saúde animal (ASTUDILLO, 1972). 

No que diz respeito às zoonoses de pr i

meira ordem, há um total , descompasso na fixação 

de prioridades, entre os Ministérios envolvidos, 

bem como não estão organizados bons sistemas de ca2 

tação e processamento de dados, dificultando sobre 

maneira a execução dos programas de combate às zoo 

noses (OPAS, 1972). 

Estimativas conservadoras indicam que so 

mente a febre aftosa 1 brucelose, raiva, tuberculo

se bovina, cisticercose e hidatidose, provocam um 

prejuizo de centenas de milhÕes de dólares por ano, 

reduzindo a oferta de proteínas na ordem de 2 5% , 

proteínas essas essenciais para o desenvolvimento 

normal de menores de 5 anos, cuja mortalidade se si 

tua em 45% do total de óbitos anualmente nas Améri 

cas (OPAS, 1972; HOR\.fiTZ, 1970). 

Estas cifras, a grosso modo, nos dão uma 

idéia do valor do combate à febre aftosa e às zoo

noses que afligem nossos rebanhos, com reflexos na 

organização social e econ5mica da comunidade. 
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Vale ressaltar os prejuizos causados pe

las zoonoses, em termos de população humana (O t~ S , 

1969): 

- perdas de vida; 

- incapacidade intelectual (má nutrição); 

- perdas de horas de trabalho; 

- gastos hospitalares; 

- redução de capacidade de trabalho. 

O sub-sistema de informação em zoonoses, 

em termos de estatísticas vitais, desempenha um pa 

pel prepondera~te para a base de estudo desses pr~ 

juizos e conseqüente determinação de prioridades go-

vernamentais para o combate a essas enfermidades. 

3.2. NO BRASIL 

A situação do sub-sistema de informação 

em zoonoses no Brasil, segue a maioria dos países 

latino-americanos. f: notória a desinformação e a 

falta de inte;ração entre os diversos órgãos pGbli 

cos e privados, que poder-se-ia dizer, estão inte-

ressàdos no problema. 

Através de consultas formuladas por'car-
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tas, bem como entrevistas pessoais com.algumas en

tidades do País, verificou-se que são várias as or 

ganizações públicas, que cuidam de. um modo ou de ou 

tro, de estatísticas relacionadas a zoonoses. 

Primeiramente, temos o Mi~is~6rio da Saú 

de, a quem, pela Lei n<? 6.229, de 17·de julho de 

197 5, que 11 Dispõe sobre a organização do Sistema Na 

cional de Saúde", compete formular a política na

cional de saúde e promover ou executar ações prefe· 

rencialmente voltadas para as medidas e os atendi 

mentes de interesse coletivo. 

O Sistema Nacional de Saúde constitui o 

complexo de serviços do setor público e privado, vol:_ 

tado para as ações de interesse da saúde, abrange~ 

do as atividades que visem à promoção, proteção e 

recuperação da saúde (BRASIL, 1975a). 

O Ministério da Saúde, pelo Sistema Na

cional de Saúde, identifica seis áreas programáti

cas fundamentais, concebidas em novas bases estru

turais, técnicas e administrativas, com o propósi

to de modernizar o Setor Saúde do País para alcan

çar maior coerência e harmonia de decisÕes (LEMOS, 

1973). 
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Para tal, pretende-se imprimir ao Setor 

uma centralização normativa e descentralização exe 

cu ti va, vi,sando o incremento da produtividade e ma i 

or rentabilidade dos investimentos, evitando-se, des 

ta forma, a dispersão de recursos, a repetição des 

necessãria.e às vezes competitiva de atividades e 

serviços, .e outras distorções que se traduzem, na 

prática, em maior incidência e prevalência de enfer 

midades controláveis, altas cifras de obituário, no

tadamente o infantil, e incapacidade temporária ou 

definitiva para o trabalho (LEMOS, 1973). 

Atravis da Superintendência de Campanhas 

de Saúde PÚblica (SUCAI-1) , o Ministirio da Saúde su 

perintende várias campanhas de saúde pública.dese!! 

volvidas nos Estados da Federação: Malária; Doen

ça de Chagas; Esquistossomose; Febre Amarela; Pes

te; Bouba-Bócio Endêmico-Tracoma; Leishrnanioses.Oom 

exceçao para as Leishrnanioses, as demais estão in

dividualizadas, isto é, têm responsáveis pelos pr~ 

gramas (HARQU ES, 19 75) *. 

Por delegação do Ministirio da Saúde, a 

Fundação de Serviços de Saúde' PÚblica (FSESP) , ór

gão vinculado a esse Ministério, coordena, contro-

* HARQUES, A.C. -Comunicação pessoal. Brasil ia, DF, 1975. 
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-
la e avalia os Programas Nacionais de Imunizações, 

Vigilância EpidemiolÓgica, Controle e P~ufilaxia de 

várias doenças transmissíveis, inclusive a raiva (G.Q. 

11ES, 1976) *· A Fundação SESP publica o Boletim de No 

tificação Semanal de Doenças Transmissíveis, comda 

dos fornecidos pelas unidades sanitárias decada Es 

tado, a nível de município, das doenças de notifi

caçao obrigatória e sob vigilância (Cólera, Febre 

Amarela, Peste e Varíola; Hanseníase, Tuberculose 

e Malária; Coqueluche, Difteria, Febre TifÕide, P2 

liomielite, Raiva, Sarampo e Tétano; .Doença menin

gocócica, Meningite sem especificação},· incluindo 

notas epidemiológicas sobre várias doenças transmis 

... . 
Sl.Vel.S. 

Nos Estados, seguindo o Decreto- Lei n9 

200/67, por delegação, as Secretarias de Saúde sao 

executoras da Política Nacional de Saúde, adaptan-

do-a no que couber às características regionais de 

cada Estado, sem, contudo, ferir os princípios bá-

sicos que norteiam essa Política. 

Além do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS},que lida com estatísticas de atendi-

mentos e recursos, da Fundação IBGE e dos Departa-

*GOMES, F.J.P. - Comunicaç~o pessoal. Rio de Janeiro, 1976. 
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mentes Estaduais de Estatística que lidam com est~ 

tísticas de população (censo) e registro civil, às 
I 

Secretarias de saGde pompetem coletar, processar, 
I 

analisar, publicar e utilizar os dados quanto a r~ 

cursos, atendimentos e morbidade em saGde pGblica 

(BRASIL, 1971). No Estado de São Paulo, á Coorde-

nadoria de SaGde da Comunidade,da Secretaria de Sa 

Gde, cabe coletar esses dados através de formulá-

rios próprios que são preenchidos pelas unidadessa 

ni tãrias locais, e enviados às administrações r e-

gionais e central daquela Secretaria. 

No Setor de Agricultura temos o Ministé-

rio da Agricultura, que através do Departamento N~ 

cional de Produção Animal- Divisão de Defesa Sani 

tária Animal, dita a política nacional de saGde a-

nimal, dando normas e coordenando as atividades nes 

te Setor. As Secretarias de Agricultura Estaduais, 

seguindo as diretrizes do Decreto-Lei n9 200/67, são 

os Órgãos executores dessa poli tica (BRAS I L, 196 7) , 

a quem compet9 coletar, processar, analisar, publi 

car e utilizar os dados referentes a recursos, a-

tendimentos e morbidade em saúde animal. 

O Centro Brasileiro de Estatísticas Agro 

pecuárias, órgão da Fundação IBGE, preocupa-se em 
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obter informações relativas à quantidade de animais 

vitimados face diversas causas que redundem na per 

da de cabeças em várias regiões do Brasil, por mé

todo estatístico de amostragem probabilística (EH-

LERS, 1976)*. 

O Centro Brasileiro de Estatísticas Agro . -
pecuárias, foi criado em 1968, corno Departarnentoe~ 

pecializado, destinado ao planejamento, à realiza-

ção, à coordenação dos levantamentos, estudos, pe~ 

quisas, e análises no campo das estatísticas agro-

pecuárias contínuas a nível l'-1unicipal (Fundação IBGE, 

1976). 

Segundo EHLERS (1971) , tendo em vista a 

reforrnulação das estatísticas agropecuárias, o Pla 

no Básico Nacional de Aperfeiçoamento de Estatísti 

cas Agropecuárias realizou o diagnóstico e definiu 

as diretrizes a serem observadas pelos órgãos pro-. 

dutores de estatísticas agropecuárias, bem corno pro 

moveu a criação da Comissão Especial de Planejame_!! 

to, Avaliação.e Controle das Estatísticas Agropec~ 

árias (CEPAGRO), constituída por três representan

tes da Fundação IBGE,. três representantes do Hini~ , 

tério da Agricultura, e presidida pelo Diretor-Su-

* EHLERS, R.F. -Comunicação pessoal. Rio de Janeiro, 1976. 
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perintendente do Instituto Brasileiro de Estatísti 

ca, órgão da Fundação IBGE. 

Vemos, assim, que os primeiros passos já 

foram dados para promover a coordenação do Setor. 

Por~m, como ~s estatísticas agropecu~rias .interes

sa mais o problema econômico, estabelece-se um va

zio para as relacionadas ~ saúde (zoonoses). 

Na tentativa de preencher, em parte, es

sa lacuna, o Progra~ma Nacional de Profilaxia daRai 

va estabeleceu as bases para a criação de uma CooE 

denação Nacional de Profilaxia da Raiva, com repr~ 

sentantes do Ministério da Saúde, do Ministério da 

Agricultura, CE1'1E, OPAS/OHS (FIGURA 2). Também su 

gere a criação de Comissões Estaduais, visando a p~ 

dronização de métodos de atuação. Em são Paulo, o 

Decreto n9 2.862, de 21 de novembro de 1973, insti 

tuiu junto ~ Coordenadoria de Serviços Técnicos Es 

pecializados, da Secretaria de Estado da Saúde, a 

Comissão Permanente de Controle da Raiva, com a se 

guinte composição: quatro representantes da Coor

denadoria de Serviços Técnicos Especializados, se~ 

do um representante do Gabine·te do Coo·rdenador, um 

do Instituto Pasteur, um do Instituto Butantan e 

um do Instituto de Saúde; três representantes da 
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Divisão Centro de Controle de Zoonoses·da Secreta

ria de Higiene e SaGde, da Prefeitura Municipal de 

são Paulo, sendo um deles, seu Diretor; um repre

sentante da Coordenadoria de SaGde da Comunidade, 

da Secretaria de Estado da Saúde; um representan

te do I nsti tu to Biológico da Secretari·a de Agricul 

tura; um representante da Coordenadoria de Assis

tência Técnica Integral da Secretaria de Agricult~ 

ra; .um representante da Faculdade de Hedicina Ve

terinária da Universidade de são Paulo; um repre- · 

sentante da União Protetora de Animais de são Pau

lo. 

Ainda na tentativa de se promover algum 

tipo de integração entre os setores de SaGde e Agri 

cultura, foi recentemente criado pelo Hinistério da 

Agricultura, o Instituto Nacional de SaGde Animal 

(INASA), com sede em Pedro Leopoldo, Minas· Gerais, 

que entre outras atribuições, pretende realizar o 

diagnóstico de v~rias enfermidades animais, inclu

sive zoonoses, e servir de Centro de Referências e 

de apoio, à semelhança do Centro Panamericano de Zo 

onosis (CEPANZO), da OPS/OMS, localizado na Argen

tina. 

No sentido de centralizar e roordenar com 
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maior eficiência as açoes de controle das zoonoses 

foram criados em são Paulo e Rio de Janeiro, cen-

tros específicos de controle das zoonoses. 

A Divisão Centro de Controle de Zoonoses, 

da Secretaria de Higiene e SaGde da Prefeitura Mu

nicipal de são Paulo (F I G U RA 3) , criada pela lei Hu 

nicipal n9 8.108, de 02 de setembro de 1974, vem da 

evolução dos então Serviço de Prevenção da R ai v a 

(criado pelo Decreto n9 7.835/68) e do Serviço de 

Controle de Roedores (Decreto 9.850/?2). Esta Di-

visão conta atualmente com recursos humanos, mate-

riais e financeiros aptos a cumprir o que lhe com-

pete: 

"I - Promover e executar a prevençao das zoono-

ses; 

II - planejar e executar programas de pesquisa vi 

sando a prevenção das zoonoses; 

III - planejar e executar programas de preparo e 

aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxili 

ar; 

IV - estabelecer convinios com instituiç~es ofi

ciais e particulares em matéria de sua com

petência; 

V - promover reuni~es de estudo e debate sobre 

problemas de zoonoses" (SAO PAULO, muni c f

pio, 197~). 
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A fusão dos Estados do Rio de Janeiro e 

Guanabara, gerou a necessidade de uma completa re

formulação administrativa, advindo, entre outras, a 

criação do Centro de Nedicina Veterinária, da Secr~ 

taria de Saúde, à semelhança do Centro de Controle 

de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Sã~ Paulo. 

De qualquer forma, como veremos adiante; 

os esforços são ainda limitados, não havendo um a 

coordenação efetiva e eficiente para o sistema de 

informação, decisão e controle das zoonosespara to 

do o Brasil. 

Considerando-se os Ministérios da Saúde 

e Agricultura e as Secretarias de Saúde e Agricul

tura, como os principais interessados e utilizado

res das estatísticas de saúde em zoonoses, analisa 

remos os principais aspectos relacionados com osi~ 

tema de informação, decisão e controle das zoono

ses no Brasil, com referência aos Setores de Saúde 

Humana e Saúde Animal. 

3.2.1. Produção de Dados 

As informações sobre a ocorrência ee zo 
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onoses em saúde humana provem basicamente de regi~ 

tros de hospitais públicos e privados, serviços am 

bulatoriais, laboratórios de diagnóstico e consul

tórios médicos, além das investigações realizadas 

pelo serviço de vigilância oficial (OMS, 1969; FOS 

SAERT ct al., 1974; OPAS, 1974). 

As notificações sobre a ocorrência de do 

enças, de um modo geral, são incompletas e vi c ia

das, visto que não cobrem todas as doenças, além da 

reconhecida falha de notificação, mesnD quando com 

pulsÓria (LAURENTI, 1971). 

No Brasil, a Lei de Vigilância Epidemio

lÓgica (BRASIL, 1975b) dispõe sobre doenças de no

tificação compulsória, e no Estado de são Paulo, o 

Decreto n9 52.503/70, estabelece como doenças de~ 

tificação obrigatória, dez zoonoses: Febre Amare

la; Peste; Arboviroses; Bruceloses; Doença de Ch§; 

gas; Leptospiroses; Raiva humana; Riquetsioses; Tu 

berculose; Carbúnculo. 

Todavia, o sistema de informação, deci -

sao e controle se perde na fase inicial que é a Pl:2. 

dução de dados. Não se pode avaliar de uma forma 

conclusiva a ocorrência de zoonoses no homem. Isto 



58 

porque, a falta de notificações às autoridades com 

petentes, ê uma constante. Exemplo disto temos nos 

dados obtidos em trabalho escolar realizado por S 1.!:_ 

VE IRA ( 197 ~) sobre a ocorrência (registro) de c a

sos humanos de zoonoses, em fonte oficial (Secret~ 

ria da Saúde do Estado de são Paulo) e alguns hos

pitais da ·cidade de S~o Paulo, compreendendo o pe

ríodo de 1969 a 1973. As informações prestadas p~ 

las citadas fontes sao as constantes dos QUADROS 1 

e 2, referentes às mesmas doenças e os mesmos pe

ríodos. 

No tocante à saúde animal, o sistema de 

informação está todo ele praticamente calcado no di 

ploma básico da Defesa Sanitária Animal do Brasil, 

que é o Decreto n9 24.548, de 03 de julho de 1974, 

que aprova o Regulamento do Serviço de Defesa Sani 

tária Animal. Tal Decreto, em seu artigo 61, ex

pressa como doenças de notificaç~o obrigatória,pa_ê. 

síveis da aplicação de medidas de defesa sanitária 

animal, 27 enfermidades, das quai~ nove são zoono

ses: Raivai Tuberculose; Carbúnculo; Bruceloses; Sal 

moneloses; Pasteureloses; Tripanossomoses; ~br.mo (ti 

do como extinto no Brasil); Encefalites; Psitacose 

(sem dados de ocorrência); Sarnas. 
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QUADRO 1 - CASOS HU~1ANOS DE ZOONOSES NO ESTADO DE 
S~O PAULO, DURANTE 1969-1973 

ZOONOSES 1969 1970 1971 1972 1973 TOTAL 

Leptospirose .. 59 38 70 87 52 256 

Brucelose .... - - - -. 4 4 

Teníase ...... - - - - - -
Cisticercose .. - - - - - -
Toxoplasmose .. - - - - - -

FONTE: Coordenadoria de Saúde da Comunidade. 

QUADRO 2 - CASOS HUtMNOS DE ZOONOSES NO ESTADO DE 
SAO PAULO, DURANTE 1969-1973 

ZOONOSES 1969 1970 1971 1972 1973 TOTAL 

Leptospi rose .. 37 4 1 8 1 2· 8 106 

Brucelose .... 2 1 1 1 - 5 

Teníase ...... 58 36 46 38 36 210 

C i st i cercose .. 19 26 1 8 4 1 .1 3 1 17 

Toxoplasmose .. 90 89 50 60 46 3 29 

FONTES: Hospital do Servidor PÚblico de São Paulo 
Hospital da Santa Casa de São Paulo 
Hospital das· Clinicas de São Paulo 
Hospital São Paulo 

IN: Disciplina Saúde Pública Veterinária, 
FSP/USP. 
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Em saúde animal as informações provêm prin 

cipalmente do serviço oficial de defesa sanit&ria 

animal (vigilância exercida pelos veterinários e a_!! 

xiliares) , por terceiros (vizinhos das proprieda

des onde ocorre o foco) , por veterinários particu

lares e pelos proprietários dos animais. O Último 

~ a forma mais dinâmica da produç~o de dados em a

gricultura e vem sendo estimulado e motivado pelo 

Programa Nacional de Saúde Animal (PRONASA) . 

O PRONASA está em fase de iinplantação, com 

o apoio técnico e financeiro do Banco Interamerica 

no de Desenvolvimento (BID) . Este Programa v i sa 

controlar a Febre Aftosa, Raiva e Brucelose em to

do país, com ações direcionadas mais para a espécie 

bovina. 

O PRONASA vem aproveitando a estrutura de 

serviço oferecida pelo Plano Nacional de CoruJate à 

Febre Aftosa (PNCFA) , desenvolvido durante o quatriê 

nio 1972-1975 em sete Estados da Federação (RS, PR, 

SC, SP, MG, BA, ES). O PNCFA, com o apoio do BIDe 

da OPAS/OHS, atrav~s do Centro Pan-Americano de Fe 

bre Aftosa, localizado no Rio de Janeiro, implan

tou o que denominamos sistema de informação, deci

sao e controle da Febre Aftosa. Larnentavelmenre,pq 
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r~m, -at~ o momento, nao conseguiu estabelecer o ci 

elo completo do sistema, permanecendo· muitas da s 

informaç5es a nivel somente de an~lise. Todavia, 

há informaç5es como as de ocorrência de focos, va

cinação de bovinos e produç~o de vacinas que sao 

bem aproveitadas em todo o sistema. Vale dizer que 

o sistema -vem se aperfeiçoando. 

Ainda com relação à saúde animal, as in

formaç5es de incidência de algumas zoonoses são ob 

tidas, atrav~s dos registros .em matadouros-frigor,1 

ficas. Por~m, estas informaç5es, de grande valia, 

nao sao aproveitadas convenientemente na prática. 

Não h~ entrosamento de informaç5es e aç5es. entre o 

serviço de defesa sanitária e o serviço de inspe

ção veterinária federal, embora ambos sejam do mes 

mo Ministério (Agricultura) e a despeito de várias 

tentativas realizadas. 

3.2.1. Registro 

A zoonose que o Setor Saúde se preocu-

pa por excelência, com ampla participação do médi-

co-veterinfirio e outros profissionais de saúde, 
.. 
e 

a Raiva. Na epidemiologia dessa zoonose no Brasil 
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~ a esp~cie canina quem ocupa posição 4e destaque. 

Os formulários: Ficha individual de tratamento an 

ti-rábico humano (ANEXO I) ; Ficha de informação e 

pidemiológica de casos de Raiva humana (ANEXO II); 

e Ficha de informação epidemiológica de complica

ções neuroparalíticas humanas associadas com a va

cinação anti-rábica (ANEXO III) , são recomendados 

pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva. Tal 

Programa estabelece as diretrizes, responsabilida

des institucionais e os fluxos de coleta, análise 

e distribuição de dados (BRASIL, 1973). 

Os formulários: Ficha comprovante de va 

cinação anti-rábica canina (ANEXO IV) , e Ficha re

sidencial para inquérito da população canina (ANE

XO V) , são utilizados pelos municÍpios que desen

volvem campanhas de vacinação contra a Raiva cani

na, sob a supervisão da Coordenação Nacional da Pro 

filaxia da Raiva (BRASIL, 1973). 

Fora o Programa Nacional de Profilaxiada 

Raiva, que a nosso ver tem condições d~ desenvol

ver um sistema de informação, decisão e controle. 

para a Raiva, as demais zoonoses estão, no Setor Sa 

úde, desarticuladas. 
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No Setor Agricultura, o Decreto n9 24. 54 8 

de 03 de julho de 1934, estabeleceu o formulário 

"Certifica_do de Inspeção Sani tãria Animal" ( ANE-

XO VI) , que foi um dos primeiros veículos a esta

belecer o fluxo de informaçÕes em saúde animal, prin 

cipalmente para a variável deslocamento de animais 

(trânsito}. com reflexos em outras variáveis como 

vacinações e exames realizados. Tal Certificado, 

por norma, só poderia ser expedido após ter sido 

constatado por autoridade competente (médico-vete

rinário do serviço oficial), que os animais esta

vam em perfeito estado de higidez. N~ prática, po 

rém, o Certificado é fornecido mediante a exigên

cia da apresentação do atestado de vacinação e/ou 

atestado negativo, para· a~ doenças mais prevalen

tes para cada espécie animal. 

Ao analisarmos alguns formulários para r~ 

gistro de dados em saúde animal devemos situar dois 

aspectos: dados relativos à morbidade e mortalida 

de e dados relativos a atendimentos. 

No que di~ respeito aos dados relativos 

à morbidade e mortalidade, temos a Ficha nosográf~ 

ca (ANEXO VII} onde se registra a ocorrência men

sal das doenças animais, tanto de notificação obri 
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'gatória ou nao. Esta Ficha, preenchida a nível lo 

cal, é processada a nível central, servindo de base 

para a elaboração de informes aos organismos inter 

nacionais. 

O Boletim Informativo de Ocorrência de 

Febre Aftosa-BIOFA (ANEXO VIII) e o.Boletim Infor 

mativo. de Encerramento de Surto de Febre Aftosa -

BIESFA (ANEXO IX) sao formulários que estão sendo 

utilizados a nível de ·campo pelo PNCFA para o re

gistro de dados sobre morbidade e mortalidade em Fe 

bre Aftosa. 

O formulário: "Ocorrência de Raiva Cani 

na- Notificação (ANEXO X) é utilizado pela Divi

são Centro de Controle de Zoonoses, da Prefeitura 

Municipal de são Paulo, para conhecer a ocorrência 

da Raiva Canina na área desse município. ~ preen

chido,principalmente,pelo Instituto Pasteur, pela 

própria Divisão e por outras instituições, inclusi 

ve clínicas veterinárias. Essa Divisão também usa 

a Ficha de Entrada do Animal (ANEXO XI) para o ca

so específico de mordeduras na população humana, 

com dados sobre o animal mordedor, a ocorrência da 

mordedura e o diagnóstico. 
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As Cisticercoses, Hidatidose e Tubercul.9_ 

se têm seus registros praticamente. limitados ao Ser 

viço de Inspeção Federal. Considerando, ainda, a 

Tuberculose bovina, sabe-se que tuberculizações sao 

realizadas, por~m, seus resultados, na mai6ria das 

vezes, não são registrados nem transmitidos ao ór-

gão compet'ente, carecendo de formulários próprios 

e de uma coordenação central. A mesma situação,es 

t~, a nosso ver, ·para as demais zoonoses. 

Observando-se os programas de saGde ani

mal desenvolvidos at~ o presente (PNCFA, p. ex. ) , 

- h... d- . d . . ve-se que .a uma ten encla e se reglstrar mals a-

tendimentos que morbidade. Assim, dá-se mais va

lor ao número de vacinaÇões realizadas que o nível 

de proteção que essa vacinação conferiu a campo. 

Dá-se mais valor ao número de palestras realizadas 

(avaliação administrativa) que o efeito produzido 

ou aumento de conhecimentos ou motivação dos parti 

cipantes (avaliação educativa) . 

Em resumo, observa-se de um modo geral, 

deficiências nas várias fases do sub-sistema de in 

formação em zoonoses, não permitindo ao administra 

dor sanitário se utilizar dessas informações, ade

quadamente, a nível confiável, para as suas deci-

sões t~cnica e política. 
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Cada comunidade precisa de registros rá

pidos e de fácil compreensão de sua mortalidade (da 

dos vitais) , sem os quais não é possível haver ba

se segura para o conhecimento e encontro de novas 

responsabilidades ao administrador sanitário (RA

VENHOL T, 1962). 



4. PROPOSIÇOES PARA i\!UDANÇA 



4. PROPOSIÇOES PARA MUDANÇA 

No Brasil, as principais instituições in 

teressadas na coleta, processamento, análise, publi 

cação e utilização dos dados quanto a recursos,· a

tendimentos e morbidade em zoonoses, os Ministérios 

da Saúde e Agricultura e as Secretarias de Saúde e 

Agricultura, não mantêm, na maioria dos casos, m~

canismos capazes de promover a integração entre os 

Setores de Saúde Humana e Animal, a um nível comp~ 

tível com o desenvolvimento eficaz do sistema de in 

formação, decisão e controle das zoonoses. O Pro

grama Nacional de Profilaxia da Raiva é um dos que 

visam essa integração (B,RAS I L, 1973). A Divisão Cen 

tro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Higi~ 

ne e Saúde da Prefeitura de são Paulo mantém essa 

integração a nível municipal.e da Grande são Paulo. 

Há uma necessidade de se estabelecer me

canismos de integração entre os Setores de Saille Hu 

mana e Animal para evitar duplicidade de açoes, au 

sência de participação inter-ministerial e para se 
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conseguir soma de esforços e recursos com reflexos 

na diminuição dos custos dos programas e na eficã-

cia do sis.tema de informação, decisão e rontrole das 

zoonoses. 

4.1. PROPOSIÇÃO A 

A semelhança do Ministério da Agricultu-

ra, onde há uma Divisão de Defesa Sanitária Animal 

que cuida dos aspectos referentes à área de saÚde 

animal, notadamente no tocante aos problemas de or 

.dem econômica, também deverá existir uma Unidade de 

Saúde PÚblica Veterinária, no l'-1inistério da Saúde, 

que cuidará dos aspectos relacionados à saúde ani-

mal, com ênfase para a saúde pública. 

A Unidade de Saúde PÚblica Veterinãr~te 

rã como principais funções e atividades: 

I - promover a integração entre os setores cor

respondentes de saúde humana e saúde anirral; 

II - promover ações visando a agilização, bem co 

mo a integração, das unidades de estatísti

cas de saúde em zoonoses, a nível federal e 

estadual; 
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III - promover a execução e executar, quando as

sim, determinado, programas de controle das 

zoonoses; 

IV - planejar e executar programas de treinamen

to de pessoal de nlvel midio e superior; 

V - promover reuniões de estudos e debates s o

bre problemas de zoonoses; 

VI - promover a divulgação de assuntos relacio

nados a zoonoses, na área de sua competên

cia; 

VII - elaborar projetos de pesquisa visanso o de

senvolvimento mais eficaz dos programas de 

combate às zoonoses; 

VIII - colaborar com as demais instituições em ma

téria de sua competência. 

4.2. PROPOSIÇÃO B 

Estimular a criação de um Centro Nacional 

de Controle de Zoonoses, tendo um Conselho Consul-

tivo ou Orien~ador, constituído por representantes 

dos organismos envolvidos na problemática, como Mi 

nistério da Agricultur~, Ministério da SaGde, Cen-

tral de Medicamentos ( CEiviE) , OPAS/OHS, fu'1dação SESP, 

Fundação IBGE, Faculdades de Veterinária e de Medi 

cina, IndGstrias Farmaucêuticas de Produtos de uso 
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humano e veterinário e outros organismos. 

O Centro Nacional de Controle de z o o no-

ses terá como principais funções e atividades: 

I - incrementar a criação de Centros Estaduais 

de Controle de Zoonoses integrando-os ·ao si~ 

tema nacional; 

II - agilizar os Centros de Controle de Zoonoses 

já existentes em alguns Estados, integran

do-os ao sistema; 

III - elaborar uma nomenclatura padrão para as zo 

onoses; 

IV - padronizar e simplificar formul~rios com ba 

se em dados mínimos; 

V - elaborar normas e procedimentos; 

VI - realizar treinamento de pessoal; 

VII - sugerir a criação de mecanismos legais, quan 

do necessários, para agilizar o processo de 

coleta de dados; 

VIII - processar os dados que forem coletados a ni 

vel Estadual, possibilitando a geraçao de 

critérios de decisão para os órgãos govern~ 

mentais; 

IX - gerar novas informações através de sínteses 

da situação, compilações críticas, an~lises, 

resenhas, etc. 
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x·- esclarecer seu pÚblico específico e público 

em geral, no que diz respeito à vigilância 

epidemiológica das zoonoses (pesquisa de no 

vas informaçSes, situaç~o atual das zoono

ses existentes, etc.); 

XI - promover a integraç~o nacional dos ~iversos 

órg~os que se ocupam das estatísticas·de sa 

Úde em zoonoses; 

XII - facilitar o intercâmbio de informaçSes en

tre os vários Estados da Federação e entre 
~ pa1ses; 

XIII - servir de Laboratório de Diagnóstico de Re

fer~ncia Nacional. 

A criaç~o do Centro Nacional de Controle 

de Zoonoses, para os fins específicos a que ·Se pre~ 

ta, permitirá que os Centros Estaduais se qesenvol 

vam onde e quando forem necessários, de uma ·forma 

espontânea, porém uniforme. 

Tais Centros só fornecerão os dados bási 

cos aos governos nas áreas respectivas, e nao se u 
. 

tilizarão dos dados para outros fins que nao os do 

conv~nio. 

Os Centros de Controle de Zoonoses serao 

órgãos de assessoramento dos governos da Uniã~dos 
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·Estados, dos Municípios, dos Territórios e do Dis

trito Federal, para assuntos de sua competência. 

Os Centros Estaduais poderão desenvolver 

as seguintes funções e atividades: 

I - dar insumos para a atualização da nomenclatu 

ra padrão de zoonoses e dos formulários; . 

II - reaiizar inventário, pesquisas e promover· a 

integração dos recursos humanos e institucio 

nais de zoonoses em sua área, principalmente 

no tocante às estatísticas hospitalares, es

tatísticas ambulatoriais e a iniciativa pa~

ticular; 

III - determinar a prevalência das zoonoses em sua 

área; 

IV - coordenar as açoes de combate às zoonoses ser 

vindo como Centro de Treinamento para a pa

dronização de normas, metas, e procedimentos 

dos vários municípios de sua área; 

V - realizar atividades de diagnóstico das zoono 

sés; 

VI - estabel~cer um mecanismo retro-alimentar pa

ra os produtores de dados básicos, de forma 

a acelerar o processo de desenvolvimento da 

vigilãncia epidemiol&gic~ das zoonoses. 

De acordo com as circunstãncias poderão 

ser estabelecidos Sub-Centros Estaduais, em diver-
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sos pontos do Estado, a fim de facilitar o fluxo de 

informações, bem como a investigação. 



S. DISCUSSÃO 



S. DISCUSSÃO 

Os meios e métodos postos à disposição pa 

ra a prevenção, controle e erradicação das doenças 

transrnissiveis ainda não têm sido convenientemente 

absorvidos ou assimilados pela maioria dos paises 

latino-americanos (OPAS, 1972). Talvez a não uti

lização mais eficiente desses métodos seja devido 

a problemas de ordem cultural, operativa, econômi

ca e social (OPAS, 1974). 

Os organismos nacionais e internacionais 

que se encarregam da vigilância epidemiolÓgica têm 

dificuldades para r~conhecer e analisar oportuna

mente as caracteristicas epidemiológicas das doen

ças e as causas que intervêm nesse processo,narnai~ 

ria dos paises das Américas (OPAS, 1974; ROMERO & 

VALVERDE, 1975). Para suprir a deficiência total 

de dados clinicos em Veterinãria, os Estados Uni

dos da América elaboraram urna· nomenclatura padrão 

de doenças e operações animais (SNVDO) , eficiente 

para a situação norte-americana (TJALMA, 1964), po 
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rém, adaptado sem sucesso às condições uruguaias 

(NEWSAN, 1976), ãs condiçÕes mexicanas (FERNANDEZ, 

1976) e às condições inglesas (DAVIES, 1976). 

A ausência completa de informações ou o 

fornecimento de informações incompletas ou-vicia

das, não permitem ao administrador·sanitãrio seu-

tilizar dessas informações, a um nível confiável, 

para tomar as suas decisões (OPAS, 1974; LAURENTI, 

1971). No período de 1969 a 1973, enquanto que o 

- -orgao oficial encarregado da coleta e registro de 

dados em saúde informava nao haver um só caso d·e 

Cisticercose em humanos, em quatro grandes hospi-

tais do municí.pio de são Paulo, S I L V E I RA (19 7 4) e_!! 

centrou 117 casos. Há, pois, uma tendência à nao 

notificação de casos de zoonoses por parte de a 1-

guns hospitais, no Estado de são Paulo. Levando-se 

em consideração que o Estado de são Paulo é o mais 

bem dotado de recursos de ordem econômica e opera-

tiva do Brasil, _podemos afirmar, com possível erro 

mínimo, que tal situação, de ausência quase total de 

notificações, é idêntica para todo o Brasil. 

Há uma crise conceitual sobre a real uti 

lização das estatísticas de saúde. O desconheci-

mento generalizado da importância de informar, do 
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que informar e de bem informar gera conseqüências 

desastrosas que contribuem para a estagnação derrui 

tos dos progr~mas sanitirios (ASTUDILLO, 1972). 

Analisando-se alguns dos programas de sa 

fide animal at~ o presente, vê-se que hi uma tendên 

cia para s·e registrar mais atendimentos que morbi-

dade (ASTUDILLO, 1972). O objetivo sanitário das 

campanhas de safide animal tend~ a ser superado pe-

lo interesse burocrático, -a menos que se reverta ao 

seu objetivo primário. Há mais informações de cu-

nho administrativo sem valor sanitário. Assim, o 

... 
administrador, em geral, se interessa mais pelo nu 

mero de atividades realizadas do que a real efici-

ência dessas atividades. Não queremos dizer que 

este tipo de avaliação não seja importante, mas a

penas ressaltar a importância que avaliações. do ti 

po meramente burocritico vem assumindo em detrimen 

to das avaliações essencialmente sani tãrias nos pro· 

gramas de safide. 

As informações deficientes, a duplicida

de de açoes e a conseqüente falta de integração e~ 

tre os diversos 6rgãos pfiblicos que cuidam do pro-

blema, incorre na ineficiência dosserviços de vigi 

lância epidemiológica do Brasil (LEMOS, 1973; BRA 
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SI L, 1971). Deve-se imprimir ao Setor uma centra

lização normativa e uma descentralização executiva 

(LEMOS, 1973). Com as proposiç6es A e B, apresen

tadas no item 4, visamos reduzir esses inconvenien 

tes promovendo a integração dos Setores deSaúde Hu 

màna e Animal. Tanto a Unidade de Saúde PUblica Ve 

terinãria (proposição A) como o Centro Nacional de 

Zoonoses e os Centros Estaduais (prÓposição B), são 

alternativas que podem ser tomadas em conjunto ou 

separadamente, sendo desejável que ambas sejam to

madas. 

A integração dos Setores de Saúde Humana 

e Animal vem simplificar e facilitar a organização 

e o financiamento em comum das campanhas de contr~ 

le pertinentes, contribuindo para melhorar os ser~ 

viços e promover a assistência mútua em trabalhos 

de investigação epidemiológica e.de laboratórios 

(LEMOS, 1973; FSESP, 1976). SupÕe o. desenvolvi-

mento simultãneo e paralelo de todas a~ atividades 

dos Srgãos afins, eliminando-se duplicidade de a

ções com otimização do dinamismo e rapidez de atua 

ção (F SE S P, 1 9 7 6) • 

A criação de uma Unidade de SaÚde PÚbli

ca Veterinária, como parte integrante do Ministé-



80 

rio da Saúde, tem sido inestimável para a integr~ 

çao entre os Setores de Saúde Humana e Animal, nos 

países que. já adotaram essa medida. A Unidade de 

Saúde PÚblica Veterinária vem prover um "endereço" 

ou um "ponto focal" para as· atividades de interes

se comum entre as medicinas humana e veterinária, 

favorecenqo o fluxo de informações entre ambas ·as 

ciências (F SE S P, 19 7 6) . 

A criação do Centro Nacional de Controle 

de Zoonoses e dos Centros Estaduais de Controle de 

Zoonoses vem imprimir um nível de aceleração comp~ 

tível com a rapidez de atuação, dando maior espec! 

ficidade ao controle das zoonoses. Como Laborató

rio de Diagnóstico Estadual e centro de coleta de 

dados, permitirá que condições semelhantes-sejam e~ 

pecificadas e codificadas em termos semelhantes p~ 

ra assegurar a comparabilidade e categorização ana 

lÍtica (TJALMA, 1964). 
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6. CONCLUSOES 

1. Há urna ausência, quase que total, de notifica

çoes de casos humanos de zoonoses no Brasil. 

2. Há urna tendência generalizada de se registrar 

mais informações de cunho administrativo-buro -

crático que·de cunho administrativo-sanitári?, 

nas campanhas sanitárias do Brasil. 

3. são vários os organismos públicos que cuidam de 

um modo ou de outro de estatísticas de saúde re 

lacionadas às zoonoses. 

4. Há duplicidade de açoes entre os organismos in

teressados no combate às zoonoses. 

5. Devido a urna série de fatores de ordem econômi

ca, social, cultural e operativa, o sistema de 

informação, decisão e controle das zoonoses no 

Brasil, se encontra deficiente. 
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6. Hâ necessidade de se promover a integração dos 

Setores de Saúde Humana e Animal para se obter 

um nive~ de aceleração do sistema de informação, 

decisão e controle das zoonoses compativel com 

a realidade do Pais. 

7. Para promover a integração dos Setores de Saúde 

Humana e Saúde Animal propõe-se: a criação de u 

ma Unidade de Saúde PÚblica Veterinária, como par 

te integrante do Hinistério da Saúde e/ou a cr~ 

çao de um Centro Nacional de Controle de Zoono

ses e de Centros Estaduais de Controle de Zoono 

ses. 

* * * 
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ABSTRACTS 

After to define statistics, bioestatistics, 

e p i d em i o 1 o g y , e p i d em i o 1 o g y s u r v e i 1 1 a n c e a nd s y s tem s, 

the autor .analises the information, decision and 

control system of transmisibles diseases and zoonoses 

to health statistics in zoonoses from Brazil. 

The autor concludes that health statistics 

in zoonoses from Brazil are very poor like the major 

latin americans countries. The health administrator 

do not have confiable statistics in suficient qua

lity ar quantity, in arder to take rapide, eficient 

and real decisions. 

The autor proposes the creation of a Ve

terinary Public Health Branch as a essential part 

o f t h e H e a 1 t h r·a n i s t r y . T h e a u t o r a 1 s o p r o p o s e s 

the creation of a National Zoonoses Control Center 

and Zoonoses Control Centers in the states of Bra

zil, with wide participation of public organisms and 

private iniciativa. All of them have the prior f! 

nality to get better integration of Human and Ani

mal Health Sectores and to improve the zoonoses in 

formation, decision and control system in Brazil. 

* * * 
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