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RESUMO 

 

Nos últimos tempos, tem sido reconhecidas muitas doenças até o momento 

desconhecidas, bem como a reemergência de outras que, ao longo dos anos, estavam sob 

controle. Essas doenças podem ser classificadas de acordo com o seu comportamento 

epidemiológico em dois tipos: doenças emergentes e reemergentes. Esses dois conceitos são 

utilizados quando analisamos uma população especificamente, uma vez que uma doença pode 

emergir em um local e reemergir em outro. 

Por um lado, com a evolução da tecnologia no ramo da saúde, a expectativa era que 

doenças infecciosas transmissíveis como tuberculose, dengue e malária diminuíssem sua 

incidência como causa de morbidade e mortalidade das populações. A queda da mortalidade e 

natalidade junto com o aumento da expectativa de vida humana, também contribuiria para essa 

diminuição. Por outro lado, é notória a decadência dos sistemas de saúde devido a alta demanda 

e dos custos crescentes da assistência a saúde, que absorve grande parte dos recursos que seriam 

destinados à área de prevenção e controle de doenças. 

 

ABSTRACT 

 

In recent times, many hitherto unknown diseases have been recognized, as well as the 

reemergence of others that, over the years, were under control. These diseases can be classified 

according to their epidemiological behavior into two types: emerging and reemerging diseases. 

These two concepts are used when analyzing a population specifically, since a disease can 

emerge in one place and re-emerge in another. 

On the one hand, with the evolution of technology in the health field, the expectation 

was that infectious communicable diseases such as tuberculosis, dengue and malaria would 

decrease their incidence as a cause of morbidity and mortality in populations. The fall in 

mortality and birth rates, along with the increase in human life expectancy, would also 

contribute to this decrease. On the other hand, the decline of health systems is notorious due to 

the high demand and rising costs of health care, which absorbs a large part of the resources that 

would be destined to the area of prevention and control of diseases. 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................  4 

1.1 Objetivo ..........................................................................................................................  6 

2 METODOLOGIA..................................................................................................................6 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................................................7 

3.1 Fatores de riscos para a emergência de doenças ............................................................  9 

3.2 Fatores de riscos para a reemergência de doenças ...................................................  11 

3.3 As estratégias de prevenção e controle das doenças emergentes e reemergente 13 

CONCLUSÃO.........................................................................................................................15 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário da saúde atual, é comum o uso dos termos emergente e reemergente para se 

referir à condição dos agravos das doenças na população. Sendo assim, as doenças emergentes 

são consideradas aquelas que aumentam os índices de incidência desde o seu surgimento até os 

dias atuais; e as reemergentes são aquelas que aumentam e diminuem os índices de incidência 

e, após um período de baixos índices, reemergem.  (VILELA e OLIVEIRA, 2018). 

Corroborando, Madureira (2015) relata o surgimento de novas doenças infecciosas, 

classificadas como doenças emergentes, e o retorno de doenças tidas como erradicadas, 

chamadas de doenças reemergentes. 

No Brasil, o surgimento de algumas patologias, até mesmo daquelas consideradas 

erradicadas ou eliminadas, como rubéola, varíola e dengue, tem sido contemplado. Isso leva a 

refletir sobre as causas e os fatores que envolvem este fato. Neste pensamento, pressupõe-se 

que determinados fatores podem contribuir com o emergir, o reemergir e a permanência dessas 

patologias na população, tais como: o desmatamento, a imigração, as mudanças climáticas 

decorrentes, as queimadas, os processos de evolução de microrganismos, o uso indiscriminado 

de antibióticos aumentando a resistência desses microrganismos. (MORAIS et al., 2020; 

WALDMAN e SATO, 2016). 

Pereira (2018) ratifica que o crescimento populacional de animais e de seres humanos, 

de viagens e migrações, os comércios de animais e produtos, as mudanças climáticas e as 

intervenções humanas no meio ambiente, têm contribuído para o progresso das doenças 

emergentes e reemergentes. 

 Morais et al. (2020) e Waldman e Sato (2016) relata que esses fatores supracitados 

poderão ter consequências graves para as pessoas. O ressurgimento das infecções quase sempre 

é interpretado como falta do desempenho do governo na área da saúde ou mesmo pelas más 

condições sanitárias do país. Dessa forma, a emergência e reemergência de doenças têm sido 

frequentemente entendidas como decorrência da piora das condições de vida da população. 

De acordo com Brasil (2019), entre 2013 e 2015, foram notificados 9.523 casos 

suspeitos, e confirmados 1.310 casos de sarampo em todo o país. No período entre março de 

2013 a março de 2014, ocorreu um surto no estado de Pernambuco, com 226 casos confirmados, 

comprovando a circulação do vírus do sarampo no Brasil e resultando na perda do seu 
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certificado de eliminação do sarampo. Uma situação semelhante é a dengue no cenário 

epidemiológico do Brasil, pois, a circulação simultânea dos quatros sorotipos de dengue) e dos 

vírus Chikungunya e Zika, tornou-se um dos desafios constantes para a assistência e para a 

vigilância epidemiológica. Recentemente, notou-se, também, um aumento nos casos de jovens 

infectados com o vírus da HIV e de sífilis, podendo ser novamente uma ameaça a população, 

já que os dados epidemiológicos de cidades brasileiras apontam para essa realidade. 

Até poucas décadas atrás, o número de casos da Rubéola atingiu níveis alarmantes, já 

que não se dava a devida importância para essa patologia. Com a instituição em âmbito mundial 

da vacinação, nas décadas de 70 e 80, a doença foi erradicada. Mas, atualmente no Brasil, a 

rubéola tem ressurgido devido à baixa cobertura vacinal e aos fatores supramencionados 

(BECKMANN et al., 2015). 

Nas décadas de 60 e 70, o comportamento sexual e a pílula anticoncepcional foram 

fatores decisivos no aumento do número de casos de sífilis e com o aparecimento da AIDS, 

houve uma reavaliação das infecções sexualmente transmissíveis (IST), apesar de a sífilis e a 

AIDS ainda permanecerem na população nos dias atuais (BOTELHO, 2016). 

Atualmente, a doença emergente Covid-19 tem provocado muitos impactos negativos 

devido à sua rápida disseminação e sua alta mortalidade. Essa nova realidade após a pandemia 

sinaliza a necessidade, tanto de doenças emergentes quanto reemergentes, de implementar 

estratégias eficazes de conscientização da população no sentido de eliminar criadouros de 

mosquitos, atualização do cartão de vacina, orientação sobre a lavagem das mãos, 

distanciamento social, hábitos de higiene, entre outros (MASCARELHAS et al., 2020).  

De acordo com Beckmann et al. (2020), uma das estratégias de controle e prevenção de 

agravos infecciosos, no Brasil, são as campanhas e os calendários de vacinação específicos para 

cada faixa etária. A vacina tríplice viral composta de antígenos contra sarampo, caxumba e 

rubéola, a vacina contra poliomielite e varicela possuem um nível considerável de eficácia. 

Apesar disso, nos últimos anos tem ocorrido a reemergência dessas infecções devido à baixa 

cobertura vacinal.  

O Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro é reconhecido por disponibilizar 

vacinação com mais de 15 imunógenos, o que se torna cada vez mais complexo, tanto pelo 

aumento do número de vacinas fornecidas quanto pela diversificação de esquemas vacinais 

(SATO, 2018). 
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1.1 – OBJETIVO 

 

Discorrer sobre a epidemiologia em doenças emergentes e reemergentes.  

 

2 – METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, utilizando a Revisão Integrativa de 

Literatura (RIL), que tem como finalidade fornecer informações mais amplas sobre um assunto, 

sintetizar resultados obtidos e constituir um corpo de conhecimento. Para seu desenvolvimento, 

é preciso percorrer seis etapas distintas, sendo elas: a identificação da questão norteadora; 

amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (Ercole, Melo e Alcoforado, 2014). 

A presente pesquisa teve como questão norteadora: discorrer sobre a epidemiologia de 

doenças emergentes e reemergentes. 

A Busca foi realizada em junho de 2022 e teve como bases de dados eletrônicas 

Biblioteca Virtual em saúde (BVS), Literatura Latino Americano e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Sientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed e Giving Opinions & 

Options Generously Linked Everywhere (Google Acadêmico), tendo como descritores 

selecionados para a busca: “Epidemiologia” e "Doenças Emergentes e Reemergentes", ambos 

utilizando o operador booleano "and".  

Os critérios de inclusão adotados para a busca foram os seguintes: artigos 

disponibilizados na íntegra, nas bases de dados selecionadas, que apresentam aderência à 

temática, que estejam escritos em português e inglês, publicados entre os anos de 2015 a 2022, 

com vistas a encontrar as evidências da temática de estudo. Os critérios de exclusão adotados 

foram: produções científicas que apresentavam apenas o resumo e publicações que não 

abordavam o objetivo proposto do trabalho, resultando em 13 artigos, sendo excluídos 1 

duplicado, 12 artigos na íntegra, destes, 10 atenderam a finalidade da pesquisa. 

Foram selecionados .... artigos que apresentam aderência e com vistas a encontrar as 

evidências da temática de estudo.  
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 10 artigos 

publicados em periódicos nacionais, agrupados no quadro 01, contendo: ano, tipo do estudo, 

título da publicação, autor e periódico. 

Quadro 01 - Quadro da busca realizada nas bases de dados (2022) 

Ano                    Tipo de Estudo Título da Publicação Autor (es) Periódico 

2020 Revisão 

Integrativa da 

Literatura 

 

A erradicação da poliomielite 

em quatro tempos 

José Fernando de Souza 

Verani, Fernando 

Laender 

Cadernos de Saúde 

Pública 

2020 Livro O novo coronavírus e seus 

desafios para o sistema único de 

saúde 

Débora Pena Batista e 

Silva, José Edmilson 

Silva Gomes, Samir 

Gabriel Vasconcelos 

Azevedo, Maria 

Rocineide Ferreira da 

Silva e Maria Marlene 

Marques Ávila 

Editora Redeunida 

2020 Revisão 

narrativa 

Saúde coletiva através dos 

séculos; a construção de um 

conhecimento em saúde frente à 

diferentes doenças que 

assolaram a humanidade 

Julio Cesar Ramos 

Cadilho, Cláudia Maria 

Pereira, Tatiane 

Azeredo Omena 

Research, Soc 

iety 

and Development 

 

2020 Estudo 

descritivo com 

abordagem 

quantitativa 

Avaliação da não completude 

das notificações compulsórias 

de dengue registradas por 

município de pequeno porte no 

Brasil 

Carla Adriana Marques, 

Marluce Mechelli de 

Siqueira, Flávia Batista 

Portugal 

Revista Ciência & 

Saúde Coletiva 

https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Verani%2C+Jos%C3%A9+Fernando+de+Souza
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Laender%2C+Fernando
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2020 Revisão 

Integrativa da 

Literatura 

 

Pandemia de Covid-19: agenda 

de pesquisas em contextos de 

incertezas e contribuições das 

ciências sociais 

Marcia Grisotti Revista de Saúde 

Coletiva 

2018 Estudo 

descritivo 

Interface entre as Doenças 

Infecciosas e Parasitárias e a 

Estratégia Saúde da Família no 

Brasil 

Valdecir Barbosa da 

Silva Júnior, Maria 

Tatiane Alves da Silva, 

Danilson Ferreira da 

Cruz 

Revista Brasileira 

de Ciências da 

Saúde 

2017 Revisão 

Integrativa da 

Literatura 

Doenças Emergentes, respostas 

rápidas de prevenção 

Rute Antonieta Freitas 

Carneiro 

Repositório 

Institucional da 

Universidade 

Fernando Pessoa 

2017 Livro Epidemiologia sem mistérios: 

tudo aquilo que você precisa 

saber  

Edlaine Faria de Moura 

Villela, Fábio Morato de 

Oliveira 

Editora Paco 

Editorial 

2017  Estudo de 

avaliação, 

prevalência e 

rastreamento 

Processos de difusão espacial 

da Zika, dengue e chikungunya 

no município de Duque de 

Caxias em simultaneidade das 

três epidemias 

Eny Regina da Silva 

Queiroz 

Dissertação 

(Mestrado em 

saúde coletiva) 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

2015 Livro Doenças emergentes e 

reemergentes na Saúde 

Coletiva. 

Ângela Maria Augusta 

da Silva Madureira 

Secretaria de 

Educação 

Profissional e 

Tecnológica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022 

3.1 - Fatores de riscos para a emergência de doenças 

 

Retomando a definição da temática do estudo, sob a visão dos autores Carneiro (2017) 

e Vilela e Oliveira (2018), doenças emergentes são aquelas que surgem pela primeira vez e 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edlaine+Faria+de+Moura+Villela&text=Edlaine+Faria+de+Moura+Villela&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edlaine+Faria+de+Moura+Villela&text=Edlaine+Faria+de+Moura+Villela&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=F%C3%A1bio+Morato+de+Oliveira&text=F%C3%A1bio+Morato+de+Oliveira&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=F%C3%A1bio+Morato+de+Oliveira&text=F%C3%A1bio+Morato+de+Oliveira&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Queiroz,%20Eny%20Regina%20da%20Silva%22
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apresentam índices crescentes de incidência com o passar do tempo. São provocadas por 

agentes infecciosos que nunca tinham sido identificados ou não existiam até o momento. Esses 

agentes podem surgir por meio de mutação genética ou readaptação a novos hospedeiros.  

Há muitos fatores gerais que influenciam a emergência de doenças, tais como: os 

demográficos, sociais, políticos, econômicos, ambientais e má utilização de antibióticos; e há 

também fatores específicos, como mudanças e adaptação dos microrganismos, demonstrados 

no quadro 02 (SILVA et al., 2020; VILELA e OLIVEIRA, 2018). 

Marques, Siqueia e Portugal (2020), por exemplo, destacam como fatores gerais o 

crescimento desordenado das cidades com importantes lacunas no setor de infraestrutura, a 

rápida urbanização, a falta de saneamento básico, o aumento da circulação de pessoas e, como 

fatores específicos destaca as condições climáticas favoráveis e o difícil controle do vetor Aedes 

aegypti, responsável pela Febre Chikungunya e Zika. Queiroz (2017) também relata que a Zika 

é uma doença emergente, devido ao seu avanço rápido e aos impactos causados pelas 

malformações congênitas e microcefalia.  

Nesta perspectiva, GRISOTTI (2020) e SILVA et al., (2020), consideram a Covid-19, 

também, como doença emergente no Brasil e no mundo e destacam seu agravo frente ao 

aumento da população, comércios de animais, mudanças climáticas e não adesão às medidas 

principais de biosseguranças: uso de mascarás, distanciamento social e higienização das mãos.  

Já Vilela e Oliveira (2018), enfatizam que os fatores socioeconômicos e ambientais 

podem estimular a emergência de patologias e expor pessoas ao risco mínimo e ao risco máximo 

de contaminação. Como exemplo, eles citam a febre Chikungunya: aquelas pessoas que não 

deixam água parada em objetos e têm saneamento básico, pessoas possuem o risco mínimo de 

infecção pelo Arbovírus, mas as pessoas que deixam água parada, não possuem saneamento 

básico e circulam em lugares com muita aglomeração têm risco máximo de contaminação. 

 A liberdade sexual, a popularização do uso de substâncias psicoativas – na maioria das 

vezes por via injetável, mudanças comportamentais, avanço da tecnologia, a entrada das 

mulheres ao mercado de trabalho e métodos contraceptivos de maior eficácia contribuem para 

que a AIDS e o HIV continuem emergentes na população (MADUREIRA, 2015).  

Madureira (2015) ainda relata que muitos fatores de riscos contribuintes para a 

emergência de doenças e, na maioria das vezes, a falta de conhecimento e a negligência 
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influenciam no surgimento dos fatores de riscos ao criarem condições favoráveis para 

disseminação dessas patologias emergentes. 

 

Quadro 02 - Fatores de riscos para as doenças emergentes 

Doença Fatores gerais Fatores específicos 

Aids (HIV)  - Demografia                                                 

- Comportamento humano 

- Crescimento populacional    - 

Aumento da liberdade sexual                                                                 

- Não adesão ao preservativo - Uso de 

drogas intravenosas - Comportamento 

sexual 

Covid-19   - Comércio de animais                             

- Aceleração do processo de 

urbanização 

- Intercâmbio internacional            - 

Mudanças climáticas                           - 

Intervenções humanas no meio 

ambiente                                            - 

Não adesão às medidas de 

biossegurança 

Febre 

Chikungunya  

- Ambientes rurais e selvagens                                                         

- Alta densidade do vetor                        

- Intensa circulação de pessoas 

em áreas endêmicas 

- Água parada em reservatórios                                           

- Falta de investimento de saneamento 

básico do poder público                                                          

- Falta de limpeza de residências e 

quintais 

Zika - Áreas rurais e selvagens                           

- Alta densidade do vetor                         

- Intensa circulação de pessoas 

em áreas endêmicas 

- Água parada em reservatórios                                     

- Falta de investimento de saneamento 

básico do poder público                                                      

- Não adesão a limpeza de 

residências/quintais 

Fonte: Referencial teórico publicado no período de 2011 a 2020 

 

3.2 – Fatores de riscos para a reemergência de doenças 
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Segundo os autores Carneiro (2017) e Vilela e Oliveira (2018), as doenças reemergentes 

são aquelas que existiam desde os tempos antigos e que haviam perdido importância no cenário 

nacional ou internacional, mas deixaram de existir, alternando períodos de incidências 

crescentes e decrescentes. Elas ressurgem após um período de queda, mediante uma mudança 

no comportamento epidemiológico de determinada doença já conhecida e controlada, mas que 

volta a causar ameaça à saúde humana. 

Junior, Silva e Cruz, (2018) destacam que os fatores gerais que influenciam a 

reemergência de doenças são as condições de vida da população e as condições de preservação 

do meio ambiente, demonstrados no quadro 03. O ressurgimento da Influenza é um exemplo 

da influência de fatores ambientais e as condições de vida, pois a globalização econômica, 

politicas inoperantes de saúde, a vulnerabilidade da população e sua migração afetam a 

ocorrência dessa patologia. 

Os fatores de risco que contribuem para o reemergência da dengue são o crescimento 

desordenado das cidades, baixa infraestrutura e as mudanças climática, existência de vários 

sorotipos de vírus distintos e o difícil controle do Aedes aegypti. Os fatores de reemergência do 

sarampo, poliomielite, da rubéola e da varicela são as mudanças climáticas, os intercâmbios 

internacionais de pessoas para estudar e/ou trabalhar, falta de saneamento básico, não adesão à 

vacinação e às medidas de biossegurança e contato com pessoas infectadas. No caso da sífilis, 

também reemergente, os fatores são tratamento inadequado nas atenções primárias, os valores 

familiares frente aos costumes sexuais e a não adesão ao uso de preservativos nas relações 

sexuais (JUNIOR, SILVA e CRUZ, 2018; QUEIROZ, 2017).  

Os fatores de riscos específicos para as doenças reemergentes estão relacionados à 

contaminação por microrganismos nas instituições de atendimento à saúde, principalmente nos 

espaços onde são realizados os atendimentos de emergências e à não adesão à vacinação, visto 

que a vacina induz a produção de células de defesa do sistema imunológico contra diferentes 

tipos de patologias. A complexidade da infecção hospitalar e a adesão às medidas de 

biossegurança são um desafio para as instituições de saúde. Assim, uma das doenças 

reemergentes mais frequente de contaminação nas instituições de saúde é a coqueluche 

(VERANI e LAENDER, 2020). 

 

Quadro 03 - Fatores de riscos para as doenças reemergentes 
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Doença/Agente Fatores gerais Fatores específicos 

Dengue 

(Flavivirus) 

- Crescimento desordenado das 

cidades com lacunas no setor de 

infraestrutura  

- Rápida urbanização  

- Falta de investimento de 

saneamento básico do poder 

público 

- Aumento da circulação de pessoas  

- Existência de vários sorotipos distintos  

- Condições climáticas favoráveis  

- Difícil controle do vetor 

Varicela (Vírus 

Varicela-

Zoster)  

- Intercâmbio internacional de 

pessoas  

- Mudanças climáticas 

 - Variações socioeconômicas 

 - Variações culturais 

- Não adesão a vacinação 

- Não adesão as medidas de biossegurança  

- Contato com pessoa infectada 

Poliomielite 

(Poliovírus I, II 

e III)  

- Intercâmbio internacional de 

pessoas  

- Mudanças climáticas  

- Falta de investimento de 

saneamento básico do poder 

público 

- Não adesão a vacinação 

- Contato com pessoa infectada - Não adesão as 

medidas de biossegurança 

Sífilis 

(Treponema 

pallidun) 

- Alteração na estrutura familiar 

com liberação de costumes  

- Menor valorização das relações 

afeto sexuais 

- Aumento da liberdade sexual - Associação ao 

vírus HIV  

- Tratamento inadequado nas atenções primarias  

- Não adesão ao preservativo nas relações 

sexuais 

Rubéola (Rubi 

vírus)  

- Intercâmbio internacional de 

pessoas  

- Mudanças climáticas 

- Variações socioeconômicas 

- Variações culturais 

- Contato com pessoa infectada - Não adesão a 

vacinação 

 - Não adesão as medidas de biossegurança 
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Coqueluche 

(Bordetella 

pertussis)  

- Dimensão territorial do país  

- Variações socioeconômicas  

- Variações climáticas 

- Variações culturais 

- Variações de infraestrutura 

relativa ao acesso ao sistema de 

saúde pública e dos sistemas de 

notificação 

- Não adesão das pessoas a vacinação  

- Contato com pessoas infectada  

- Não adesão as medidas de biossegurança 

Sarampo 

(Morbillivirus)  

- Intercâmbio internacional de 

pessoas  

- Mudanças climáticas  

- Variações socioeconômicas  

- Variações culturais 

- Não adesão a vacinação  

- Não adesão as medidas de biossegurança  

- Contato com pessoa infectada 

Influenza 

(H1N1) 

- Controle de vetores 

inadequados  

- Aceleração do processo de 

urbanização  

- Mudanças climáticas 

- Variações culturais 

- Não adesão a vacinação  

- Não adesão as medidas de biossegurança  

- Contato com pessoas infectada  

- Contato com fluidos de pessoas infectadas 

Fonte: Referencial teórico publicado no período de 2011 a 2020 

 

3.3 – As estratégias de prevenção e controle das doenças emergentes e reemergentes 

 

A prevenção e o controle das doenças emergentes e reemergentes se dá a partir do 

fortalecimento da vigilância epidemiológica e da equipe multiprofissional, pois estão 

capacitadas para reconhecer os casos suspeitos, executar as ações de controle das infecções e 

notifica-las. Algumas medidas de combate devem ser adotadas: imunização, uso de 

preservativos nas relações sexuais, adesão ao saneamento básico, higienização das mãos, 

distanciamento social, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a orientação aos 

profissionais quanto a notificação compulsória (MORAIS et al., 2020). 
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Uma das estratégias de controle de doenças transmissíveis mais adequada é a notificação 

compulsória – que é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde e 

destina-se, em primeiro lugar, ao serviço local incumbido de controlar a ocorrência, depois, a 

norma legal obriga aos profissionais de saúde e pessoas da comunidade a comunicar a 

autoridade sanitária a ocorrência de doença ou agravo que estão sob vigilância epidemiológica 

– de doenças, agravos e eventos de saúde pública que deve ser realizada por meio do Sinan 

(Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Diante da provável doença, o profissional 

deve preencher uma ficha. Depois disso, a vigilância epidemiológica levanta os dados de 

notificação dessas doenças e adota medidas de controle (BRASIL, 2017; BRASIL, 2017).  

Outra estratégia, de acordo com Cadilho, Pereira e Omena (2020), é a vacinação contra 

as doenças infecciosas, pois controla e impede novos surtos de doenças através da imunização 

da população. Também é importante o investimento financeiro em pesquisas de vacinas para as 

doenças emergentes e reemergentes de difícil controle. Assim, surgem novas vacinas, 

diagnósticos rápidos, laboratórios equipados e novos métodos de controle de vetores. 

Evidencia-se ainda a necessidade de políticas públicas efetivas para a diminuir a 

desigualdade social, garantir acesso ao saneamento básico e à educação, qualidade da 

assistência pelos serviços de saúde e oferecer uma qualidade de vida a população para eliminar 

o surgimento e ressurgimento dessas doenças (JUNIOR, SILVA e CRUZ, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo foi possível moldar o tema, relacionar os estudos dos autores 

escolhidos e esclarecer as questões ligadas à temática, principalmente, quando se identifica os 

fatores de riscos das doenças emergentes e reemergentes e a importância epidemiologia no 

combate à essas doenças. 
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Torna-se necessário esforços de diferentes setores governamentais e entidades de saúde 

para o fortalecimento do combate às doenças emergentes e reemergentes. Faz-se também 

importante parcerias e campanhas dos serviços de saúde, com profissionais interessados em 

colaborar com o controle das doenças, de modo preparar a população para o enfrentamento das 

novas e antigas patologias. 

Recomenda-se mais pesquisas voltadas para este assunto, a fim de ampliar estratégias 

de combate e diminuir a disseminação das doenças emergentes e reemergentes no Brasil. No 

setor acadêmico, sugere-se mais vivências práticas na área de epidemiologia e de saúde pública, 

como forma de qualificar o estudante para a sua vida profissional. Essa é, para nós, uma 

estratégia fundamental que dará suporte e experiência ao profissional para tomadas de decisões 

frente às demandas na área da epidemiologia.  

Portanto, a partir deste estudo, tem-se a expectativa de que estudantes e profissionais da 

saúde tenham um olhar crítico-reflexivo sobre os fatores que contribuem para as doenças 

emergentes e reemergentes e sua vigilância epidemiológica. Nesta direção, o adoecimento da 

população poderá ser diminuído, já que tais estratégias são essenciais para minimizar a 

proliferação das patologias na população. 
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