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Epidemiologia

◼ Conceito: epi (sobre) + demo (povo)

– Estudo da distribuição dos estados de saúde e eventos 
em populações, com objetivo de prevenir a ocorrência 
dos agravos

◼ Usos da epidemiologia

– Causalidade dos agravos

◼ Planejar, vigiar e avaliar a saúde coletiva e produção 
animal, por meio de indicadores epidemiológicos

◼ Elucidação da cadeia epidemiológica das enfermidades



TEORIA DOS  MIASMAS
◼ Século XVII a XIX

◼ Higiene e saneamento 
básico

Caçadores e coletores, 50.000 a.c.
Serra da Capivara (Piauí)

MÁGICO-RELIGIOSAS
◼ Pré-história (até 3500 

a.c) e idade média 
(500 a 1500 a.c)

TEORIA UNICAUSAL
◼ Final do século XIX

◼ Bacillus anthracis
(1877)

◼ A cada doença uma 
causa

Robert Koch

TEORIA MULTICAUSAL
◼ Final do século XX

◼ Fatores de risco

◼ Modelo ecológico, ou 
seja, a doença é 
gerada pelo 
desequilíbrio na tríade: 
agente-hospedeiro-
ambiente

Port Scene with the Villa Médici (1637) 
(Claude Lorrain)

Lições de anatomia do Dr. Tulp (1632) 
(Rembrandt)
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http://www.ccs
.saude.gov.br/
Msf/Malaria.ht
ml

Com a multicausalidade, alem do agente, 
hospedeiro e meio ambiente, o aspecto social 

passa a ser considerado como determinante no 
processo saúde – doença, com impacto na nas 
práticas de saúde pública e produção animal



Questões epidemiológicas

◼ Por que alguns adoecem e outros não?

◼ Onde a doença ocorre e porque naquele lugar? 
Há vetores envolvidos?

◼ Quando a doença ocorre e porque existem 
variações na sua ocorrência?

◼ Qual o risco associado a esta infecção?



Doenças infecciosas
Doenças negligenciadas

Figura 1. Países com transmissão ativa pelo vírus da zica, maio de 2016

http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html

Necessário investir em:

Pesquisas
Elucidação da cadeia 

epidemiológica, visando racionalizar as 
medidas de prevenção e controle



Cadeia epidemiológica

◼ Conceito
◼ Processo de identificação dos mecanismos envolvidos 

no processo de propagação das doenças que envolve 
os hospedeiros, os agentes patogênicos, o ambiente e 
os meios pelos quais os agentes infectam os 
susceptíveis

Teorias multicausais
Tríade epidemiológica



Fatores determinantes da 
tríade epidemiológica

◼ Transmissão horizontal: doença é transmitida de uma fonte de infecção 
para um hospedeiro

◼ Transmissão vertical: é aquela transmitida de uma geração para a 
próxima

◼ Hospedeiro: pode ser uma planta, animal ou artrópode que pode se 
infectar por, e permitir a manutenção (replicação e desenvolvimento), dos 
agentes infecciosos

◼ Portadores: são os hospedeiros que estão albergando e eliminando o 
agente sem manifestar sinais clínicos relacionados à sua presença

◼ Reservatório: os animais vertebrados capazes de atuar como fontes de 
infecção no processo de disseminação da doença (podem apresentar sinais 
clínicos)

◼ Vetores: transmissores vivos dos agentes infecciosos

◼ Fômites: transmissores inanimados dos agentes infecciosos



◼ Hospedeiro

◼ Susceptibilidade: pode se restringir a uma espécie ou a várias 
espécies, como no caso do vírus da febre aftosa, que acomete várias 
diferentes espécies de animais

◼ Transmissibilidade: se refere a duração do período no qual o 
animal pode transmitir

◼ Agente

◼ Virulência: é a capacidade do agente em produzir casos graves ou 
fatais

◼ Patogenicidade: é a qualidade que tem o agente infeccioso de, 
uma vez instalado no organismo, produzir sinais clínicos (casos da 
doença / total de infectados)

◼ Ambiente

Fatores determinantes da 
tríade epidemiológica



Rotas de infecção

◼ Fecal-oral

◼ Respiratória

◼ Láctea

◼ Pele, córnea e mucosas



Indicadores epidemiológicos



◼ Quantificar as doenças em populações
◼ Estabelecer prioridades de ação

◼ Avaliar as medidas de intervenção

◼ Avaliar o endemismo de determinada 
enfermidade

◼ Epidemia

◼ Incidência  e prevalência

Medidas de morbidade



◼ Absolutos ou relativos

1. Exemplo de indicador absoluto: AIDS no Brasil 
(2008): 33.000 novos casos de AIDS 
(www.sistemas.aids.gov.br)

2. Exemplo de indicador relativo: Taxa (ou coeficiente)

TI=no novos casos / no de pessoas na população

Ex. (AIDS): TI=33.000/190.000.000 = 0,00017 = 

17 casos a cada 100.000 habitantes

Incidência

http://www.sistemas.aids.gov.br/


◼ Prevalência
◼ Exemplo: AIDS no Brasil (2008): 630.000 casos

P = no casos prevalentes / população 
(determinado local e tempo)

P=630.000 / 190.000.000=0,0033=0,33%

Prevalência



◼ P = I x duração da afecção

◼ Mortalidade

◼ Letalidade

Incidência X Prevalência



http://www.cpap.embrapa.br/agencia/cong
resso/Socio/ALMEIDA-008.pdf

http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congresso/Socio/ALMEIDA-008.pdf
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Sumário

◼ Raciocínio causal dos agravos mudou ao longo 
da história, passando de explicações mágico-
religiosa para as multicausais e sociais

◼ Importância da compreensão da cadeia 
epidemiológica para melhor prevenir e 
promover saúde dos animais e rebanhos

◼ Entendimento dos principais indicadores 
epidemiológicos e suas aplicações práticas
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