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Definições 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
 “... ciência que estuda o processo saúde-doença na 
sociedade, analisando a distribuição populacional e os 
fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e 
eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao 
planejamento, administração, e avaliação das ações de 
saúde.”  
           Almeida Filho & Rouquayrol, 1992. 
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Segundo Dicionário 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
 substantivo feminino; ramo da medicina que estuda os 
diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de 
doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua 
evolução e a colocação dos meios necessários a sua 
prevenção. 
           SAÚDE = ENFERMAGEM 
 

  
Epi = sobre    demo = população   logia = estudo 
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Vigilância Epidemiológica 
 
 conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
                

Lei 8080/1990 

       Vigilância 
 
     vigiar, olhar, observar, conhecer 
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Usos da epidemiologia:  
 
– diagnóstico em saúde,  
 
– vigilância epidemiológica;  
 
– avaliação de programas e intervenções;  
 
– pesquisas.  
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Vigilância Epidemiológica  
 
Inicialmente: Observação sistemática e ativa de casos 
suspeitos ou confirmados de Doenças Transmissíveis => 
vigilância de pessoas, através de medidas de isolamento ou 
de quarentena => ações aplicadas individualmente e não de 
forma coletiva.  

 

Posteriormente: introdução campanhas de Erradicação de 
doenças (Ex: Varíola e Malária) => objetivo busca ativa de 
casos da doença, a fim de desencadear as ações destinadas 
a bloquear a transmissão => desativada após o término do 
problema.  
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1975 - V Conferência Nacional de Saúde = instituído o 
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica - SNVE - Lei 
6259/75.  

 

 1976 = Decreto 78.231 Regulamenta SNVE – 
incorporando conjunto de Doenças Transmissíveis, então 
consideradas de maior relevância sanitária do país. 

 

 final década 70 e início 80 = acreditava-se no controle 
definitivo das doenças transmissíveis.  

 

 surgimento da AIDS, resistências aos antimicrobianos e 
ao milagroso “DDT”, migrações internacionais, alteração da 
ecologia mundial = falência deste conceito.  
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