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Vigilância epidemiológica da COVID-19: do 
paciente à vacina



O território

O aparecimento da doença e o papel da assistência



Risco

Medo

Transmissão
Pessoa-a-pessoa

Resposta

Contenção

Pandemia

Disseminação da doença



Síndrome gripal e pneumonia viral



O papel da vigilância



Definição de caso

Cabe à assistência identificar os casos suspeitos e notificar
ao serviço de vigilância do seu município 

CIEVS



Preparação para resposta

Como se preparar para responder à 
ameaça à saúde pública

Agente etiológico

Identificação do agente é primordial 
para o desenvolvimento de testes, 
vacinas e medicamentos

Testes de laboratório

Produção em larga escala para 
possível testagem em massa

Doença

Epidemias de virus respiratórios são
uma ameaça constante

Vacinas

Em caso de epidemia, só uma vacina
pode resolver a situação

Ações de mitigação

Reduzir os danos e mortes enquanto
não se tem as ferramentas 

necessárias

Construindo o conhecimento



Ferramenta de notificação:
papel, aplicativo, digitação
em computadores e tablets

Passo 1

Compilação de dados, limpeza
e oportunidade de entrada de
dados

Passo 2

Análise dos dados

Passo 3

Iinformação para ação

Passo 4

Notificação de casos suspeitos

Assistência dá o alerta 
e participa ativamente



Síndrome

gripal
SRAG

05
Tópico XX

Digite seu texto aqui; Digite seu 
texto aqui; Digite seu texto aqui; 

Onde notificar? 



Ainda se sabe pouco sobre ela

Doença nova

1

2

3

4

Os números vão apontar grupos

vulneráveis, necessidade de leitos

Planejamento de ações

O quanto as pessoas estão sendo afetadas

no tempo e lugar

Conhecer a magnitude

O desenho da curva epidêmica aponta o

rumo que a situação vai tomando

Acompanhamento da curva

Por que notificar?



Casos de coronavírus em 04/03/2020

04 mar 2020, 01:07 

GMT



Casos de coronavírus em 19/04/2021

19 apr 2020, 22:46 

GMT



Suspeitar

Testar

Acompanhar

Isolar

Rastrear contatos

Notificar

Cenário

epidemiológico

O papel da Atenção Primária



Cenário epidemiológico atual

Fonte: https://covid.saude.gov.br/



Cenário epidemiológico atual

Fonte: SESAU, Campo Grande.



Fases

Preparação das salas de vacina

Pontos estrégicos

RH suficiente

O papel da Atenção Primária – a vacina

Grupos prioritarios

Vacinar idosos primeiro

Profissionais de saude da linha de frente

Indígenas

Vacinas

Tipos diferentes

2 doses

Outras vacinas sendo aplicadas nas unidades



Idosos na prioridade

Fonte: SMS, Rio de Janeiro.



Profissionais de saúde

Os dados revelam que a Força de Trabalho durante a pandemia é majoritariamente

feminina (77,6%). A maior parte da equipe é formada por enfermeiros (58,8%), 

seguida pelos médicos (22,6%), fisioterapeutas (5,7%), odontólogos (5,4%) e f

armacêuticos (1,6%), com as demais profissões correspondendo a 5,7%. 
Importante registrar que cerca de 25% deles foram infectados pela Covid-19.

Fonte: https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-analisa-o-impacto-da-pandemia-entre-profissionais-de-saude
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04

Identificação dos grupos

Cobertura

Eventos adversos

Notificar, acompanhar, Fase IV na

vida real

Velocidade da vacinação

Insumo ainda escasso

Mais de um produtor

Minimizar erros de vacinação

Desafios da vacinação

B F
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02
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04

Identificação dos grupos

Cobertura

Eventos adversos

Notificar, acompanhar, 

Fase IV na vida real

Velocidade da vacinação

Insumo ainda escasso

Mais de um produtor

Minimizar erros de vacinação

Desafios da vacinação

B F



Desafios da vacinação

Aquisição

Distribuição

Aplicação



Vigilância genômica

Fonte:http://www.genomahcov.fiocruz.br/grafico/



Vigilância genômica

Fonte:http://www.genomahcov.fiocruz.br/grafico/



Vigilância genômica



Concluindo – Atenção Primária

Assistência

Identificação de casos suspeitos

Testagem ampla

Rastreio e orientação para contatos

Notificação

Identificar momentos diferentes da epidemia

Avaliar o valor das ações de mitigação restritivas de circulação

Identificação de mudanças no quadro clínico da doença

Vacinação

Única forma de controlar a pandemia

Estímulo à vacinação

Reduzir a emergência de variantes


