
Módulo B: Vigilância aprimorada e investigação para surto  
de patógenos respiratórios emergentes



Objetivo de aprendizagem

Ao final dessa unidade, os participantes  
poderão descrever:

■

■

Vigilância aprimorada

Como conduzir uma investigação de surto em  
diferentes situações
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Depois da confirmação de caso de  
vírus respiratório emergente

Várias ações devem acontecer  
simultaneamente para encontrar casos  
adicionais e prevenir a disseminação,  
incluindo:

■

■

■ Busca ativa de casos

Investigação completa de casos e surtos  

Realizar uma vigilância aprimorada
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Busca ativa de casos

A busca ativa de casos envolve uma ação  
mais ampla, com foco em:

■

■

■ Pacientes e suas visitas em locais de  
saúde onde o paciente confirmado  
buscou tratamento

Profissionais de saúde que cuidaram  
ou limparam o quarto de um paciente  
infectado

Contatos sociais, família e trabalho do  
paciente infectado
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Rastreamento de contatos

Identificar os contatos do paciente infectado e  
registrar:

■

■

■ Nomes, contato, informação demográfica

Data da primeira e última exposição ou data de  

contato com o caso provável ou confirmado, e  

Data do início quando a febre ou sintomas  

respiratórios se desenvolveram

As exposições comuns e tipo de contato com casos  
suspeitos ou confirmados devem ser completamente  
documentados para qualquer contato que ficou  
infectado
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Como funciona o rastreamento  
de contato de COVID-19?

Monitoramento  

pode parar

Monitoramento  

pode parar

Isole, teste e trate para COVID-19

2 testes negativos  

consecutivos

Positivo, ou  

1º teste negativo

Identificar seus  

contatos

Sem sintomas

Sintomas

Repita ciclo de rastrea-

mento dos contatos até  

não ter casos novos

Monitorar por  

14 dias

Da última exposição

Monitorar  

por 14 dias

Caso identificado  

na comunidade*

Sintomas podem incluir febre  

e sintomas respiratórios

Identificar  

contatos

14

14

Se um caso é identificado  

na comunidade:
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*A maioria das doenças respiratórias tem um período de  

incubação de 14 dias ou menos, mas o período de  

incubação para um novo vírus precisaria ser  

determinado para a duração do acompanhamento



Como funciona o rastreamento  
de contato de COVID-19?

Teste toda a equipe de saúde em contato com  

o paciente, mesmo sem sintomas

Se positivo, isolar  

até 2 testes negativos

consecutivos

Monitoramento  

pode parar

Isole, teste e trate para COVID-19

Positivo, ou  

1º teste negativo

Identificar seus  

contatos

Sintomas

Repita o rastreamento do  

ciclo de contatos até não  

ter casos novos

Monitorar por  

14 dias

Da última exposição

Monitorar  

por 14 dias

Caso no hospital

Sintomas podem incluir febre  

e sintomas respiratórios

Identificar  

contatos

14

14
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Se um caso é identificado  

em um estabelecimento de  

saúde:

2 testes negativos  

consecutivos

*A maioria das doenças respiratórias tem um período de  

incubação de 14 dias ou menos, mas o período de  

incubação para um novo vírus precisaria ser  

determinado para a duração do acompanhamento



Investigações de surtos para grupos (clusters)  
ou de surtos de vírus respiratórios emergentes
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Convocando uma equipe de investigação

Montar uma equipe multidisciplinar com experiência  
em:

■

■

■

■

■ Epidemiologia de campo  

Avaliação clínica

Coleta de amostras biológicas  

Prevenção e controle de infecção

Comunicação de risco e engajamento comunitário

É essencial que especialistas de saúde animal sejam  
incluídos na equipe – se necessário.
Membros adicionais da equipe: logística, especialistas  
de laboratório, gestores de dados e especialistas de  
saúde ambiental.
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Estratégia de envolvimento da  
comunidade em um surto - 2

Antes da implantação, a equipe deverá:

■

■

■ Reunir informações preliminares dos  
antecedentes

Montar os materiais e os suprimentos necessários  
(por exemplo: equipamentos de proteção  
individual, materiais de coleta de espécimes e  
materiais de transporte), e

Informar às autoridades relevantes da saúde  
pública e saúde animal
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Identificar outros casos  
e rapidamente detectar  
qualquer transmissão de  
humano a humano.

Prevenir casos futuros por  
meio da identificação do  
potencial humano, animal  
e ou de fontes ambientais  
de exposição, fatores
de risco de infecção, e a  
implementação apropriada  
de prevenção e medidas de  
controle.

Reduzir a transmissão subsequente, a morbidade e a mortalidade  
por meio de identificação rápida, isolamento, tratamento e gestão  

clínica de casos e acompanhamento de contatos.

Objetivos da Investigação

Objetivos de saúde pública
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Determinar o tamanho  
da área geográfica
na qual o vírus está  
transmitindo.

Determinar as características  
epidemiológicas, clínicas e virologias  
chaves para os casos incluindo:

■

■

■

■

■ apresentação clínica;  

história natural;

o(s) modo(s) de transmissão e  
diagnóstico da doença;

período de incubação, período de  
transmissibilidade e

melhores práticas para o tratamento.

Determinar se a eficiência da transmissão de humano  
para humano do vírus mudou ou aumentou.

Objetivos da Investigação

Objetivos do conhecimento
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Identificar e trabalhar com  
interessados-chave, por exemplo – 2
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Local da investigação:
■ Dentro do local de serviços à saúde onde o paciente esteve e foi tratado

Objetivos da sua investigação:

■

■

■ Identificar outros casos que podem ter estado em contato com um caso  
confirmado ou suas amostras biológicas, incluindo outros pacientes, profissionais  
de saúde e visitantes

Identificar como eles se infectaram – isto é, quais exposições resultaram em  
infecção

Recomendar rapidamente medidas para deter a transmissão.



Investigações de saúde animal e ambiental

Investigadores de saúde pública e de saúde animal deveriam  
trabalhar juntos, com os seguintes objetivos:

■

■

■ Identificar a fonte da infecção vinda dos animais

Mensurar a extensão das pessoas expostas a esses animais  

Desenvolver medidas para a prevenção de mais infecções em  

humanos e para reduzir a transmissão entre os animais

Visitas de campo para investigar exposições de casos  
confirmados:

■

■

■ Residência dos pacientes e redondezas  

Feiras de animais vivos e abatedouros

Qualquer outro local que o paciente visitou nos 14 dias antes  
do início da doença e animais estavam presentes
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A Vigilância geral na área sob investigação deveria ser  
aprimorada por ao menos um mês, com foco em:

■

■

■

■

■ Instalação de laboratório de testes na unidade de saúde  
local, se possível, ou organizando a transferência rápida de  
amostras a um laboratório com capacidade de testagem

Informar aos médicos locais das definições de casos e da  
necessidade de vigilância

Vigilância para doença respiratória aguda grave (SARI) nos  
serviços de saúde na comunidade

Aumentar os testes de casos de SARI nos serviços de saúde  
locais

Se os recursos permitirem, testar pessoas com doença mais  
leve, parecida com a influenza
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Local: localização geográfica: mapas da  
localidade, domicílio dos pacientes com casos

Tempo: Data do início:  
Descrição gráfica e/ou  
tabular de casos por  
data de início: curva  

epidêmica

Pessoa: relacionamento  
(i.e. transmissão ou  
árvores familiares)e

características demográficas
(ex.: distribuição por idade e
sexo) deve ser desenvolvida

Dados epidemiológicos-chave (ex.: estimativa sobre o período de incubação,  
descrição dos padrões de transmissão, taxa de ataques por idade, ocupação,  

histórico de exposição etc.) e dados clínicos (ex.: espectro da gravidade da  
doença, proporção com pneumonia, óbitos) também devem ser proporcionados

Análise de dados

A análise descritiva de casos deverá ser realizada em termos de tempo, local e pessoa:
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Os dados são cruciais para:
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■ Análise e interpretação – avaliação do risco

■ Planejamento e implementação de medidas de mitigação

■ Compartilhar os achados das investigações de surto para que  
outros possam aprender com as experiências

O que você deseja com essa análise?



Leitura adicional
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Leitura adicional  

Coronavírus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

