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Situação epidemiológica dos casos
da doença de Creutzfeldt-Jakob,
Brasil, 2005 a 2013
Resumo
Objetivo: descrever os casos notificados da doença
de Creutzfeld-Jakob (DCJ), segundo pessoa,
tempo e lugar, no período de 2005 a 2013. Método:
foi realizado um estudo descritivo dos casos
de DCJ notificados de 2005 a 2013, utilizando
os dados obtidos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan). Para as análises,
empregaram-se medidas de frequência (absoluta
e relativa) e dispersão. Resultados: foram
notificados 522 casos de DCJ no período de 2005
a 2013, dos quais foram confirmados 170 (33%).
Destes, 91 (53,5%) eram do sexo masculino; 60
(35,3%) tinham entre 60 e 69 anos de idade; 98
(57,6%) foram a óbito; e 110 (64,7%) casos foram
encerrados pelo critério laboratorial. Observouse aumento de 98% nas notificações de 2005
a 2013. Conclusão: foi possível estabelecer o
perfil epidemiológico dos casos de DCJ, porém
sugere-se a complementação dos dados clínicos
e laboratoriais para a classificação das formas da
doença e acompanhamento de sua evolução.
Palavras-chaves: Doença de Creutzfeldt Jakob;
Encefalopatia Espongiforme; Príons.
Introdução
A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma
encefalopatia espongiforme transmissível humana
e apresenta quatro formas: 1) esporádica; 2)
iatrogênica; 3) hereditária ou familiar; e 4) a nova
variante (vDCJ).1,2
A DCJ ocorre em todas as raças; é mais
frequente em pessoas entre 50 e 70 anos, com
um aumento discreto entre as mulheres.3,4
Caracteriza- se por um quadro de demência de
rápida progressão, acompanhada de outros sinais
e sintomas neurológicos e psiquiátricos, e não tem
tratamento específico.
A forma vDCJ normalmente afeta pessoas
jovens, entre 20 e 30 anos, com quadro clínico
atípico – sinais e sintomas psiquiátricos ou

sensoriais proeminentes e com anormalidades
neurológicas posteriores –, incluindo ataxia,
demência, mioclonias tardias, e o óbito ocorre
geralmente entre seis meses e um ano do início
dos sintomas.1- 4,6
Vários exames auxiliam no diagnóstico de um
caso suspeito para a DCJ e para a vDCJ. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS), a
definição de um caso suspeito se baseia nos
sinais e sintomas, história epidemiológica do
paciente e nas análises dos exames laboratoriais e
de imagem (como análise genética e da proteína
14-3-3, eletroencefalograma e ressonância
magnética). A confirmação definitiva só pode
ser feita por meio da biopsia ou necropsia, com o
exame neuropatológico.3
Embora tenham sido estudadas várias propostas
terapêuticas, nenhuma até o momento logrou
efetivamente mudar a evolução fatal da doença.
Atualmente, o tratamento recomendado é
basicamente de suporte e controle das complicações.3
A incidência da doença é mundialmente estável,
porém, estima-se ser subnotificada na maioria
dos países, por falta de sistemas de vigilância
adequados.3 Segundo a OMS, é de aproximadamente
1/1 milhão de hab./ano nos países que possuem
vigilância nacional da DCJ implantada,2 como no
Reino Unido (dados de 2011);7 no Brasil, varia de 1 a
2/1 milhão de hab./ano.3,4
Em virtude do aparecimento de casos de
vDCJ no Reino Unido e em outros países da
Europa, em 1990, a OMS e autoridades sanitárias
internacionais recomendaram a implantação
mundial de um sistema de vigilância da DCJ para
detecção precoce da vDCJ.1,4
No Brasil, foi implantada a vigilância da DCJ
em 2005, pelos Ministérios da Saúde (MS) e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).2,8
O MS, além de assessoria técnica e articulação
entre as referências laboratoriais para a realização
dos exames específicos, promove vigilância,
monitoramento e controle desse agravo no país e
estabelece o fluxo de notificação da doença.1,3,9
A partir de 2005, a notificação da DCJ e de
suas formas foi inserida na Lista Nacional de
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Agravos de Notificação Compulsória.10 Para
realizar a notificação, os serviços de saúde público
e privado devem utilizar a Ficha de Notificação
Individual do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).
Todo paciente que apresentar demência de
rápida progressão deve ser notificado como caso
suspeito de DCJ e investigado pelas Unidades
da Federação (UFs), com o objetivo de se
identificar a nova variante. Deve-se atentar para o
preenchimento de todos os campos.
Em virtude da relevância mundial da doença e
em razão da necessidade de se conhecer o perfil
dos casos, o objetivo deste Boletim Epidemiológico
é descrever os casos de DCJ notificados no Sinan
segundo pessoa, tempo e lugar, no período de
2005 a 2013.
Metodologia
Trata-se de uma análise descritiva dos casos
de DCJ notificados no Sinan, no período de 2005
a 2013, levando-se em conta a definição de caso
adotada pela OMS.2
Foi realizada a análise do banco de dados
para identificação e exclusão de inconsistências
e duplicidades. As variáveis analisadas foram as
contidas na Ficha de Notificação Individual do
Sinan: ano, sexo, faixa etária, UF de notificação,
classificação final, critério de confirmação e
evolução do caso. As duplicidades ou quaisquer
caracteres numéricos irreconhecíveis ou sem

significado no respectivo dicionário de variáveis
do banco de dados foram excluídos.
Para descrição dos dados, foram empregadas
as medidas de frequência, tendência central e
dispersão, com auxílio dos softwares Tabwin32,
Epi Info™ 7.1.4.0 e Microsoft Office Excel 2010.
Resultados
Após a revisão da base de dados, verificou-se
a existência de uma ficha duplicada referente ao
ano de 2007, a qual foi excluída. No período do
estudo, foram notificados 522 casos suspeitos de
DCJ e confirmados 170. Destaca-se que, a partir
de 2007, houve um aumento das notificações,
especialmente nos anos de 2012, com 103 casos
notificados e 38 confirmados, e de 2013, com 152
casos notificados e 46 confirmados (Figura 1).
Foi realizada a notificação de casos de DCJ em
22 (81,4%) UFs. Destas, 15 (68,1%) registraram
casos confirmados. As UFs que mais notificaram
casos foram São Paulo (38,9%), Paraná (12,6%)
e Rio de Janeiro (7,3%); e entre as que mais
confirmaram estão Minas Gerais (44,8%), São
Paulo (44,3%) e Pernambuco (42,9%) (Tabela 1).
Em relação à classificação final, do total
de casos notificados, 170 (32,6%) foram
confirmados e 153 (29,3%) descartados,
enquanto os dados inconclusivos e os em branco
totalizaram 199 (38,1%).
Do total de casos confirmados, 91 (53,5%)
corresponderam ao sexo masculino. A mediana de
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idade foi de 63 anos, com mínima de 57 e máxima
de 70 anos. Na Figura 2, observa-se que 11,3% dos
casos confirmados se encontravam com menos de
49 anos e 35,3% tinham entre 60 e 69 anos.
Em relação ao critério de confirmação, 110
(64,7%) foram encerrados pelo critério laboratorial,
49 (28,9%) pelo critério clínico-epidemiológico e
sobre 11 (6,4%) não constavam informações.
Segundo o critério de evolução, dos 170 casos
confirmados, 98 (57,6%) foram a óbito, e 5
(3,0%) foram a óbito por outras causas. Em 9
(5,3% dos casos) relatou-se evolução para cura.
Destaca-se que 23 casos (13,5%) constam em
branco e 35 (20,6%) como ignorado, segundo
esse critério.
Discussão
No Brasil, a vigilância da DCJ e sua variante foi
implantada em 2005, o que pode explicar a baixa
notificação nos primeiros anos (apenas dois e oito
casos em 2005 e 2006, respectivamente). A partir
de 2007, observou-se um aumento na notificação,
principalmente em 2012 e 2013, sugerindo-se uma
vigilância mais sensível.
O estado de São Paulo está entre os que mais
notificaram e confirmaram casos, possivelmente por
ter iniciado a vigilância da doença no ano 2000.

O perfil fatal da DCJ não permite que o registro
do encerramento da investigação ocorra no
prazo preconizado pelo Sinan (até 60 dias para
notificação individual). Como consequência disso,
o sistema encerra automaticamente as notificações,
o que pode ter contribuído para o elevado número
(38,1%) de casos classificados como inconclusivos
ou em branco.
Na literatura, é referida discreta predominância
de casos de DCJ no sexo feminino,
diferentemente do encontrado na análise
apresentada neste boletim.3,4
A doença pode se desenvolver em adultos de
qualquer idade, mas, em se tratando do sexo
masculino, é mais comum a ocorrência entre 57 e
70 anos de idade.1,6
Casos em pessoas com menos de 49 anos são
menos frequentes, exceto nos casos familiares
(DCJ hereditária) e na vDCJ, que geralmente
acometem pessoas com menos de 30 anos.
Os casos de DCJ encerrados pelo critério
clínico-epidemiológico contrariam o
recomendado na literatura, visto que o
diagnóstico da DCJ é baseado na avaliação de
sinais e sintomas, exames laboratoriais e de
imagem,1,2 sendo o exame neuropatológico
indispensável no diagnóstico definitivo.
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Fonte: Sinan-NET (2005-2013).

Figura 1 – Casos notificados e confirmados de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Brasil, 2005 a 2013 (N=522)
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Tabela 1 – Casos notificados e confirmados de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), por Unidade da Federação, Brasil, 2005 a
2013 (N=522)
Unidade da Federação

Casos notificados

Casos confirmados

n

%

n

%

203

38,9

90

44,3

Paraná

66

12,6

9

13,6

Rio de Janeiro

38

7,3

13

34,2

Minas Gerais

29

5,6

13

44,8

Santa Catarina

26

5

10

38,5

Ceará

25

4,8

10

40,0

Bahia

22

4,2

6

27,3

Goiás

16

3,1

4

25,0

Distrito Federal

16

3,1

1

6,3

Rio Grande do Norte

15

2,9

3

20,0

Pernambuco

14

2,7

6

42,9

Rio Grande do Sul

14

2,7

1

7,1

Mato Grosso do Sul

10

1,9

1

10,0

Alagoas

7

1,3

0

0

Pará

5

1

2

40,0

Paraíba

5

1

0

0

Amazonas

3

0,6

1

33,3

Tocantins

2

0,4

0

0

Maranhão

2

0,4

0

0

Piauí

2

0,4

0

0

Espírito Santo

1

0,2

0

0

Mato Grosso

1

0,2

0

0

522

100

170

32,6

São Paulo

Total
Fonte: Sinan-NET (2005-2013).

Tabela 2 – Casos de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) notificados, segundo classificação final, Brasil, 2005 a 2013 (N = 522)
Classificação final

n

%

Confirmado

170

32,6

Descartado

153

29,3

Sem informação

102

19,5

Inconclusivo
Total

97

18,6

522

100,0

Fonte: Sinan-NET (2005-2013).

Casos classificados como inconclusivo ou em
branco podem ser explicados pela longa evolução
da doença, que pode levar cerca de dois anos até
progredir para o óbito.3
Os casos encerrados/classificados como “cura”
são incorretos, visto que a DCJ é fatal e, apesar
de várias propostas terapêuticas terem sido
estudadas, nenhuma até o momento foi conseguiu
efetivamente mudar a evolução fatal da doença.3,4,6
4 | Volume 47 − 2016 |

A partir do exposto, foi possível conhecer
em tempo, lugar e pessoa os casos notificados
e confirmados de DCJ no país, desde a
implementação de sua vigilância até 2013.
Porém, para classificar as formas da doença,
faz-se necessária uma análise mais aprofundada,
buscando-se informações não disponíveis na Ficha
de Notificação Individual, visto não ser possível
classificá-las a partir dos dados disponíveis no
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Figura 2 – Faixa etária dos casos de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) confirmados, Brasil, 2005 a 2013 (N=170)

Sinan. Ainda, as inconsistências na classificação
final (presença de inconclusivos e em branco), nos
critérios de encerramento (casos confirmados por
critério epidemiológico) e na evolução de caso
(registros de cura) reforçam essa orientação.
Recomenda-se, portanto, que todo paciente
que apresentar demência de rápida progressão
seja investigado e as UFs notifiquem os casos
suspeitos de DCJ, objetivando a identificação
da nova variante, atentando-se para o
preenchimento de todos os campos da Ficha de
Notificação Individual.
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