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Vigilância em Saúde em regiões de fronteira

Reunião ou local onde será apresentado????????



Objetivos

• Apresentação da medicina de viagem e seus objetivos

• Experiência com agravos em viajantes de interesse internacional

• GeoSentinel

• Doencas bacterianas em viajantes



https://marketintelligence.unwto.org/sites/all/files/
pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_sp.pdf



Evolução da medicina de viagem no mundo



Evolução da medicina de viagem no Brasil



Medicina de viagem - Prevenção

Freedman et al., 1999, Hill et al., 2006; Gautret; 
Freedman, 2010, Larocque; Jentes, 2011

Minimizar o risco de adoecimento

durante as viagens: INDIVIDUAL

Evitar a disseminação internacional

de doenças: COLETIVO 



Interface da medicina de viagem com 
outras especialidades médicas

Zuckerman, 2002; Igreja, 2003; Gautret; Freedman, 2010, Chaves, 2015

IEC



Crédito: Professor Robert Steffen

Intervenção - consulta de orientação pré-viagem 



Quem é o viajante? 



Promoção 

Assistência

Vigilância

Imunização e 
outras 

profilaxias

Tratamento

Saúde do Viajante e Migrante

Integralidade Universalidade

Equidade Descentralizado



Divisões da extensão territorial de fronteira do país em três distintas 
macrorregiões e dezenove sub-regiões

PEITER, 2007

Arco norte 

Centro Oeste 

Arco Sul 



A (Re) emergência do Sarampo no Brasil
Sarampo e Migração nas Fronteiras brasileiras



REGULAMENTO 
SANITÁRIO 

INTERNACIONAL 
(2005)



REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL

“O  Regulamento  Sanitário  Internacional  (RSI  2005)  é  um  
instrumento jurídico internacional (instrumento chave 
mundial) elaborado para ajudar a proteger os países contra a 
propagação internacional de doenças,  incluindo os Riscos para 
a saúde pública e as Emergências de Saúde Pública.”

“O propósito e a abrangência do RSI (2005) são prevenir, 
proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública             
contra  a propagação internacional de doenças, de maneiras 
proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública,               
e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego                        
e o comércio internacionais.”



HISTÓRICO - RSI

Regulamento 
Sanitário 
Internacional
(2005)

Entra em 
vigor o RSI 
(2005)

1ª epidemia 
global do 
século 21 com 
o maior custo 
econômico

Ameaça: 
Pandemia 
de Influenza

Entra em 
vigor o RSI 
(2005)

Juridicamente em uso por 194 países em todo o mundo. 



Notificação de eventos que podem representar emergência 

de saúde pública de importância internacional

Doenças de notificação 

obrigatória

Doenças avaliadas pelo 

instrumento de decisão

Notificar o evento sob o 

Regulamento Sanitário Internacional

Algoritmo

• Varíola

• Poliomielite por 
poliovirus selvagem

• Influenza humana por 
novo subtipo

• SARS  

Evento de potencial  

importância de saúde 

pública    

internacional, incluindo  

aqueles por causa ou 

fonte  

desconhecida     

• Cólera

• Peste pneumônica

• Febre Amarela

• Febre Hemorrágicas Virais 

(Ébola, Lassa e Marburg)

• Outras doenças  de 

interesse 

nacional/regional  

• Impacto na saúde pública

• Inusitado e/ou inesperado

• Propagação internacional

• Restrição: viagem ou comércio

Notificar o evento sob o 

Regulamento Sanitário Internacional

Algoritmo

• Varíola

• Poliomielite por 
poliovirus selvagem

• Influenza humana por 
novo subtipo

• SARS  

Evento de potencial  

importância de saúde 

pública    

internacional, incluindo  

aqueles por causa ou 

fonte  

desconhecida     

• Cólera

• Peste pneumônica

• Febre Amarela

• Febre Hemorrágicas Virais 

(Ébola, Lassa e Marburg)

• Outras doenças  de 

interesse 

nacional/regional  

• Impacto na saúde pública

• Inusitado e/ou inesperado

• Propagação internacional

• Restrição: viagem ou comércio

ANEXO II - RSI - ALGORITMO DE DECISÃO PARA AVALIAÇÃO



Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005) 

• Países que partilham fronteiras e possuam interesses comuns 
considerem a busca por acordos bilaterais ou multilaterais, 
objetivando facilitar a implementação do RSI 

• Consolidar a troca direta e rápida de informações de saúde pública, 
bem como a aplicação de medidas de saúde nas fronteiras, 
prevenindo e/ou controlando assim a transmissão internacional de 
doenças nos pontos de travessias terrestres (WHO, 2008)



Vigilância em Saúde de Fronteiras no Brasil

• Populações residentes nessas áreas criam fluxos transfronteiriços na 
busca por melhores ofertas de ações e serviços de saúde (SUS)

• Consequências
• Aumento da vulnerabilidade dos municípios para a entrada de 

agentes com possibilidade de ESPIN

• Repercussão sobre o financiamento das ações e serviços de 
saúde (população estrangeira não é contabilizada para fins de 
repasses financeiros)

• Dificuldades da vigilância e controle de doenças

• Planejamento para o programa de imunizações

• Falta de adesão ao seguimento de assistencial



Fronteiras e vulnerabilidades - Estratégias

• Centro de Informações Estratégicas e Respostas em 
Vigilância em Saúde (Cievs) 

• Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SISFronteiras)

• Rede de Laboratório de Fronteiras



Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras –
SIS-Fronteira

• Projeto do Ministério da Saúde voltado para os municípios 
fronteiriços/2005 (de norte ao sul do país)

• Fortalecer e melhorar os sistemas de saúde nos 121 municípios 
fronteiriços brasileiros: 

• medir as demandas e a capacidade instalada 

• identificar os fluxos de assistência, de analisar o impacto das ações 
desenvolvidas sobre a cobertura e a qualidade assistencial 

• Documentar os custos com a assistência aos cidadãos e de integrar 
recursos assistenciais



Rede de Laboratórios de Fronteiras

• Coordenada SVS/MS: 12 laboratórios

• Capazes de detectar as principais doenças transmissíveis 

• Executar análises, efetuar coletas, 

• Armazenar e enviar amostras aos laboratórios de referência 
nacional 



Centro de Informações Estratégicas e 
Respostas em Vigilância em Saúde (Cievs)

• Desde 2006

• Detectar emergências de saúde pública, propiciar o gerenciamento 
dessas emergências e

• Coordenar resposta apropriada pelo MS, junto com as secretarias 
estaduais e municipais de saúde. 

• O CIEVs atua de forma continuada: amplia a capacidade de detecção 
e resposta a qualquer ESPIN

• Ferramenta fundamental para o enfrentamento de pandemias, 
fortalecendo a capacidade de resposta já existente



Vigilância de agravos relacionados a viagens —
Sistema de Vigilância GeoSentinel



Sistema de Vigilância GeoSentinel
• GeoSentinel

• Criado: 1995 International Society of Travel Medicine (ISTM)/Centers for 
Disease Control and Prevention and the Public Health Agency of Canada

• GeoSentinel
• Rede de vigilância global constituida

• de 70 centros de atenção ao viajante e medicina tropical,

• em 31 países distribuidos em todos os continentes



Sistema de Vigilância GeoSentinel
• Limitações da rede

• Ausencia de denominador que possa estimar o risco relativo de aquisição de um 
agravo especifico

• Variação regional com a disponibilidade de diagnóstico e tratamento

• Preenchimento incompleto de fichas de atendimento – limita o escopo da coleta 
de dados com base na população e data da viagem

• Os centros de referência são predominantemente ambulatórios ou centros de 
referencia em atendimento ao viajante, e serviços especializados em medicina
tropical que dá uma subestimativa de casos

• Casos autolimitados (influenza), e com longo periodo de incubação (hepatite B) 

Journal of Travel Medicine, 2018, 1–7



Objetivos do Ambulatório de Informação aos Viajantes e Doenças 
Emergentes e Emergentes - IEC

• Promoção à saúde do viajante, prevenção de riscos e tratamento de 
doenças relacionadas às viagens

• Colaborar e Participar com a vigilância das secretarias de saúde da 
investigação de agravos inusitados e com repercussão em saúde pública 
entre os viajantes na região

• Estabelecer contatos nacionais e internacionais com centros de medicina 
de viagem com a finalidade de realizar atividades conjuntas e intercâmbio 
em projetos de pesquisa



Objetivos do Ambulatório de Informação aos Viajantes e Doenças 
Emergentes e Emergentes - IEC

• Colaborar com a câmara técnica de estudos da SVS na elaboração de guias 
e manuais dirigidos à saúde do viajante, migrante e refugiados

• Apoio técnico em situação de emergências em saúde pública em áreas de 
portos, aeroportos e fronteiras

• Integração intra e interinstitucional: 

• Auxiliar na implantação de uma “rede-sentinela” para doenças do 
interesse da saúde pública em agravos introduzidos por viajantes com 
os serviços de assistência e vigilância epidemiológica 







Epidemia de ebola – Temor mundial

http://noticias.uol.com.br/saude/album/2014/07/16/epidemia-de-ebola-na-africa.htm?abrefoto=58

INTRODUÇÃO



Perspectivas
Consolidar as políticas públicas para a saúde do viajante, migrante e refugiados

Normatização e medidas de prevenção para doenças infecciosas de circulação 
nacional e internacional

Discussão das estratégias da vigilância  de  agravos em viajantes pós eventos de 
massa

Estabelecer medidas de apoio aos centros de orientações e apoio ao viajante 
integrado com o CIEVS estadual e federal

Proposta de Portaria para instituir um Comitê de Saúde do Viajante do 
Ministério da Saúde, com definições e suas atribuições

Integração entre Sistemas de Saúde de Países



Proportion (%) of cases of travelers ’ diarrhea caused by Escherichia coli 

.

J Travel Med 2009; 16: 28–34



Epidemic Profile of Shiga-Toxin–Producing Escherichia coli 
O104:H4 Outbreak in Germany — Preliminary Report

A maioria dos casos de 

outros estados podem estar 

associados às viagens no 

norte da Alemanha (região 

do surto): Westphalia e sul 

de Hesse

• Shigatoxin–producing E. 

coli gastroenteritis (all

laboratory-

confirmed) – 3141

• Óbitos: 17 (0,5%)

• SHU – 881 casos

• Óbitos: 32



Busca de assistência Rede assistencial organizada 

Capacitação da rede assistencial e diagnóstica para 
percepção do risco e resposta rápida

Conclusões

Comunicação do risco e adoção de medidas de ações
de controle 

Rastrear o risco : rede de laboratório efetiva




