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 6RIMSPZN - O Protocolo DSAV-RN/DSP-ARSN e a vigilância epidemiológica 

humana  

 

A 6ª edição da Reunião do Internato Médico de Saúde Pública da Zona 

Norte (RIMSPZN) contou este ano com uma mesa redonda sobre o tema 

“Saúde Única no Terreno”, um conceito que reconhece que a saúde 

humana está ligada à saúde animal e ao meio ambiente onde humanos 

e animais convivem. 

Foi neste âmbito que participei como oradora, em representação do 

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do 

Norte (DSP-ARSN), para apresentar o protocolo estabelecido entre este Departamento e a 

Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Norte (DSAV-RN) no âmbito da 

Vigilância Epidemiológica de Brucelose. 

 
A brucelose é uma zoonose causada por bactérias do género Brucella, com um espectro de 

apresentação clínica alargado, podendo atingir virtualmente qualquer órgão. É transmitida aos 

humanos através do contato direto com animais infetados, consumo de produtos de origem 

animal contaminados (queijo ou leite não pasteurizado), ou pela inalação do agente. 

 
O protocolo referido visa a partilha de informação entre as duas instituições sobre casos de 

brucelose em humanos e animais. Em particular, sempre que, a nível regional, se toma 

conhecimento de uma notificação de brucelose num indivíduo, é enviado um alerta por e-mail ao 

DSAV-RN, com informações sucintas sobre o caso, de modo a que este verifique se, na área de 

ocorrência da doença ou nas suas imediações, existe alguma exploração pecuária sinalizada por 

isolamento de Brucella spp. (classificação sanitária B2.1). Paralelamente, o DSAV-RN envia 

trimestralmente ao DSP-ARSN uma base de dados com informação sobre a classificação sanitária 

das explorações pecuárias da região Norte, permitindo atualizar um dashboard em PowerBI para 

uso interno das instituições. 

Tendo em conta que um caso de brucelose num ser humano pode ser o primeiro alerta da 

presença de doença em populações animais de uma determinada área, é possível, com esta 

articulação, proceder à identificação mais rápida dos animais afetados e à aplicação de medidas 

de controlo que permitam quebrar a cadeia de transmissão da doença. 
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Por outro lado, este acordo é de grande utilidade para a vigilância epidemiológica humana de 

brucelose, uma vez que permite identificar possíveis locais de risco de exposição e orientar a 

Autoridade de Saúde Local no terreno para a investigação ambiental de explorações pecuárias 

suspeitas, rentabilizando tempo e recursos, principalmente em situação de surto de nível 

supralocal. 

No fundo, este protocolo torna redundante a passagem de informação entre as instituições, o 

que aumenta a sensibilidade do sistema de vigilância, visando contribuir, em última análise, para 

o controlo da doença no país. 

 

 

 

Ana Lúcia Figueiredo, Médica Interna de Saúde Pública, Unidade de Saúde Pública, ACES Porto Oriental 

5 de julho de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


