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SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA

O Serviço de Epidemiologia Hospitalar do Centro Estadual de Reabilitação e

Readaptação Dr Henrique Santillo – CRER, desenvolve ações que visam a detecção,

investigação e notificação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de Doenças de

Notificação Compulsória (DNC) respeitando as normas do Sistema Nacional de Vigilância em

Saúde (SNVS), bem como as respectivas normas estaduais e municipais complementares

preconizadas pelas autoridades de Vigilância em Saúde, segundo as recomendações da

Portaria nº 2.254, de 05 de agosto de 2010, do Ministério da Saúde e da Portaria nº 921, de

23 de junho de 2021.

HISTÓRICO DE NOTIFICAÇÕES

O Serviço de Epidemiologia Hospitalar do Centro Estadual de Reabilitação e

Readaptação Dr Henrique Santillo – CRER, realizou e acompanhou no primeiro semestre de

2021 um quantitativo de 608 notificações compulsórias de doenças e agravos (Tabela 1).

Com vistas a detecção da ocorrência de doenças e agravos epidemiológicos, o

Serviço realiza diariamente a Busca Ativa de casos em prontuários e resultados de exames

laboratoriais. Neste cenário, conforme o gráfico 1, com o consolidado semestral,

demostramos o número de Busca Ativa e Notificações realizadas por mês, de janeiro a junho

de 2021.

Gráfico 1. Busca Ativa e Doenças e Agravos notificados, CRER, 01 de janeiro a 30 de junho de 
2021. 
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Fonte: SINAN Net, SINAN online, SIVEP Gripe, Serviço de Epidemiologia 



Tabela 1. Doenças e agravos notificados, CRER, 01 de janeiro a 30 de junho de 2021.
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Os dados da tabela referem-se aos casos suspeitos notificados e investigados pelo

Serviço de Epidemiologia e não necessariamente confirmados.

As notificações de Sífilis Adquirida, Hepatites virais e HIV/Aids foram provenientes,

principalmente, do laboratório de Análises Clínicas do CRER, onde são realizados

atendimentos a pacientes externos que comparecem a unidade para realização de exames

laboratoriais por encaminhamento da rede pública de saúde.

SÍFILIS

A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico e evolução crônica causada

pelo Treponema pallidum, bactéria do grupo das espiroquetas, com manifestações cutâneas

temporárias, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência quando não tratada, de

transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas adquirida ou

congênita da doença.

O caso de Sífilis Adquirida é definido por todo indivíduo assintomático ou com

evidência clínica de sífilis primária ou secundária (presença de cancro duro ou lesões

compatíveis com sífilis secundária), com teste não treponêmico reagente com qualquer

titulação e teste treponêmico reagente. A notificação compulsória da Sífilis Adquirida foi

instituída pela Portaria n°2.472, de 31 de agosto de 2010, do Ministério da Saúde.

CENÁRIO

No período de janeiro a junho de 2021 foram notificados 34 casos de Sífilis Adquirida.

O gráfico 2 mostra a distribuição das notificações conforme o mês. O mês com o maior

número de notificações foi maio, com 13 (38,2%) e o mês com menor número de

notificações foi abril, com 1 (2,9%).

No gráfico 3 é possível observar a distribuição das notificações por sexo. No período

analisado a maior frequência de notificações foi do sexo masculino (85,2%).



No gráfico 4 podemos constatar que a faixa etária de 20 a 29 anos concentra o maior

número de notificações, 12 (35,3%), seguido da faixa etária de 30 a 39 anos, 8 (23,5%), de

modo geral, os jovens adultos, do sexo masculino, é o principal grupo de notificações de

sífilis adquirida.

Gráfico 2. Distribuição das notificações de Sífilis Adquirida, CRER, 01 de janeiro a 30 de junho 
de 2021.                                             
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Gráfico 3. Notificações de Sífilis Adquirida, por  sexo, CRER, 01 de janeiro a 30 de junho de 

2021.
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Gráfico 4. Distribuição das notificações de Sífilis Adquirida, por idade, CRER, 01 de janeiro a 30

de junho de 2021.
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Fonte: SINAN Net, SINAN online, SIVEP Gripe, Serviço de Epidemiologia 

Fonte: SINAN Net, SINAN online, SIVEP Gripe, Serviço de Epidemiologia 

Fonte: SINAN Net, SINAN online, SIVEP Gripe, Serviço de Epidemiologia 

AÇÕES REALIZADAS NO 1°SEMESTRE DE 2021

No 1° semestre de 2021 realizamos capacitação com os profissionais dos postos

de Internação e UTI com temas relacionados a Vigilância Epidemiológica e fluxos do

serviço. Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Maio, em parceria com o Serviço

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), realizamos

a campanha de vacinação contra a Sars-CoV-2 e Influenza.
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Foto 1: Capacitação sobre Vigilância Epidemiológica

Fonte: Núcleo de Comunicação/CRER

Foto 2: Capacitação sobre Vigilância Epidemiológica

Fonte: Núcleo de Comunicação/CRER

Foto 3: Campanha de Vacinação

Fonte: Núcleo de Comunicação/CRER

Foto 4: Campanha de Vacinação

Fonte: Núcleo de Comunicação/CRER

As ações e atividades desenvolvidas tem como intuito fortalecer os setores da

instituição nas estratégias de prevenção e promoção à saúde e contribuir para atuarem de

forma sistematizada, executando os procedimentos e as ações que foram repassadas nos

treinamentos e capacitações, e com isso, fortalecer a segurança do paciente e do

profissional de saúde.
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