








RELATÓRIO RESUMIDO PARA A NOTIFICAÇÃO E 
INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE DOENÇA DE TRANSMISÃO RESPIRATÓRIA 

 

 1- RELATÓRIO INICIAL 2- RELATÓRIO FINAL 

Nº DO SINAN:________________ 
 
3- DOENÇA __________________________ 4- DATA DO PRIMEIRO CASO _____/_____/_____ 
 
5-NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS E ÓBITOS (até agora) ______________ E ________________ 
 
6-LOCAL INICIAL DA OCORRÊNCIA DO SURTO: MUNICÍPIO __________________ DIR ________ 

a) casos restritos a uma família, ou pós reunião (festa, viagem, convenção, etc.). 
b) casos restritos a um hospital. 
c) casos restritos a uma escola/pré-escola/creche. 
d) casos restritos a outra instituição (alojamento, asilo, trabalho, presídio). 
e) casos restritos a um bairro. 

 
7- NOME DO SURTO ______________________________________________________________  
 
8- NÚMERO TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS  E ÓBITOS ______________ E _____________  
 
9- DATA DO ÚLTIMO CASO _____/_____/_____ 
 
10-TAXA DE ATAQUE _______  11- LETALIDADE _______  12- EFETIVIDADE VACINAL _______  
 

13-GRÁFICO COM A DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS (data 1os  sintomas) 
(pode ser feito manualmente, ou anexado em espaço maior, se necessário) 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

DATA DOS 1º SINTOMAS 
 

14- Distribuição dos casos por faixa etária e sexo 
Casos Faixa 

Etária M F 
Taxa de 
ataque 

Nº de 
vacinados* 

Pop. 
Alunos 

< 9 meses      
10 meses      
11 meses      

1 a 4      
5 a 9      

10 a 14      
15 a 19      
20 a 29      

≥ 30 anos      
Total      

*da vacina correspondente à doença notificada. 

15- Distribuição dos suscetíveis por faixa etária 

Fx. Etária Nº suscetíveis** 
( alunos + func.) 

Gestantes 
comunicante 
Suscetíveis** 

Imunodeprimidos 
comunicantes 
Suscetíveis** 

< 9 meses    
10 meses    
11 meses    

1 a 5    
6 a 9    

10 a 14    
15 a 19    
20 a 29    

≥  30 anos    
Total    

**Suscetíveis: indivíduos que não foram vacinados ou que não tiveram 
varicela

16- DATA DO BLOQUEIO VACINAL : _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO ELABORADO POR: ____________________________________ DATA ____/____/___  

LOCAL DE TRABALHO ___________________________ TEL ___________ E-MAIL ____________ 
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17- OBSERVAÇÕES 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  



Instrução de preenchimento do relatório resumido para investigação de surtos 
 

1- Relatório inicial – para a notificação do surto. 

2- Relatório final – reúne todos os casos no encerramento do surto. 

OBS: Preencher com o Nº SINAN:________________ 

Considerar surto a ocorrência de 2 ou mais casos de uma determinada doença em local restrito. 

3 e 4- Identificar a doença e anotar a data dos 1os sintomas do 1° caso. 

5- Anotar o n° de casos suspeitos e óbitos que ocorreram até a data da emissão do relatório. 

6- Identificar e especificar o local de ocorrência inicial do surto, discriminando também o município e 

DIR. No caso do município de São Paulo, anotar o D.A. e o Distrito de Saúde. 

7- Exemplo: caxumba na Bovespa. 

8- Anotar o n° de casos confirmados e óbitos que ocorreram até a data da emissão do relatório. 

9- Anotar a data dos 1os sintomas do último caso confirmado. 

10- Calcular a taxa de ataque :    n.º de casos confirmados    x 100 
                                                     população exposta ao risco 
 
11- Calcular a letalidade :               n.º de óbitos           x 100  
                                             n.º de casos confirmados  

12- Calcular a efetividade vacinal :    EV  =     TANV-TAV   x  100 

      TANV 
TANV =  taxa de ataque na população não vacinada  =   n.º de casos confirmados em não vacinados 
                                                                                                     população não vacinada 
 
TAV = taxa de ataque na população vacinada  =   n.º de casos confirmados em vacinados 
                                                                                                    população vacinada 
 
Exemplificando: Em um surto de caxumba numa creche com 105 crianças, verificamos que 90 
crianças  estavam vacinadas com a tríplice viral.  Ocorreram 20 casos confirmados, sendo 13 em 
crianças não vacinadas e 07 em  vacinadas. Calculando-se: 
 
  TANV=  13  =  0,86             e                TAV=    7   =  0,07   
               15                                                         90  
 
  EV=     0,86-0,07   x  100   =  91% 
                 0,86  
  
13- Elaborar o gráfico com a distribuição de casos por data dos 1os sintomas (um quadradinho 1 
caso). 
 
14- Preencher o quadro de distribuição dos casos por faixa etária e sexo. 
 
15- Preencher o quadro de distribuição dos suscetíveis por faixa etária. 
 
16- Anotar a data do bloqueio vacinal. 
 
17- No campo de observações anotar dados relevantes. 
 
Atenção: Prevê-se dois relatórios para cada surto. Um inicial, na notificação do surto e outro  final, no 

encerramento, salvo situações especiais. 
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