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Introdução

A presente versão do Plano de Contingência para o enfrentamento das Arboviroses
no município de Planalto /Bahia, tem como pressuposto básico desenvolver ações
integradas para a condução de melhores práticas para enfrentar as Arboviroses, definir as
ações de vigilância, promoção e controle de atenção a saúde relacionado às condições
que podem determinar sérios danos às pessoas, ao meio ambiente e à economia dos
indivíduos integrantes do Sistema Único de Saúde.
A definição de estratégias, além das relativas à assistência, passa pela qualificação
da vigilância epidemiológica. As Arboviroses urbanas são doenças infecciosas
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, conhecidas como Dengue, Zika Vírus, Febre
Chikungunya e Febre Amarela, essa transmissão ocorre através da picada dos
mosquitos, mas precisamente da fêmea infectada. Essas doenças são consideradas um
dos principais problemas de saúde Pública no Brasil, até mesmo de grande significância a
nível global, pois, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que metade da
população global está exposta ao risco de infecção pelo vírus, resultando em 390 milhões
de novos casos a cada ano e 20 mil mortes.
Considerando o recorrente desafio do Município no combate das Arboviroses, o
presente plano elenca ações integradas para a condução de melhores práticas no
combate a essas doenças, sob uma abordagem Inter setorial. A Vigilância em Saúde,
bem como a equipe de construção do plano, ao coordenar a construção do mesmo,
buscou a integração com a assistência para a elaboração de um documento atualizado e
consistente, considerando a diversidade de ações necessárias no âmbito da saúde, sob a
perspectiva dos diferentes eixos de ações: vigilância, assistência, mobilização e
comunicação, capacitação e educação permanente. Assim, por meio da gestão
compartilhada e a corresponsabilização com vistas à pactuação para uma organização
efetiva da rede de saúde, estimulando ainda a participação do cidadão nas ações de
prevenção e controle, a luta contra a dengue e as demais doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti será vencida.
Para tanto, o desenvolvimento das ações contidas neste plano requer o mesmo
esforço de sua formulação, visto que a fase de implementação exige, também, um
processo intermitente de articulação intra e inter setorial, nas diferentes esferas de
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governo, com participação efetiva das distintas áreas da saúde e outras setoriais,
incluindo o controle social, uma vez que se trata de um problema de saúde pública de
grande magnitude e transcendência.
A organização do sistema de saúde municipal para atender às demandas impostas
pelos agravos da Dengue, Zika e Chikungunya deve manter a coerência com a estrutura
proposta no Plano Regional do Estado.

Arboviroses

Arboviroses são as doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da
dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A classificação “arbovírus” engloba todos
aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos). Os sintomas
da Arbovirose variam muito, no entanto, algumas costumam ter sintomas semelhantes
(BRASIL, 2014).
As Arboviroses urbanas são doenças infecciosas transmitidas pelo mosquito Aedes
Aegypti, conhecidas como Dengue, Zika Vírus, Febre Chikungunya e Febre Amarela,
essa transmissão ocorre através da picada dos mosquitos, da fêmea infectada. São
consideradas um dos principais problemas de saúde Pública no Brasil.
Os sinais e sintomas nas manifestações clínicas destes agravos podem ter
semelhanças entre si. São característicos de febres agudas, cefaleia, mialgia
generalizada,

náuseas,

vômitos,

diarreia,

fadiga,

como

também,

os

sintomas

hemorrágicos, neurológicos e articulares atribuídos também a este grupo de doenças.
Embora mais raramente, há possibilidade de envolvimento ocular, que varia desde
fotofobia e dor retro orbital. Outros sintomas como a exantema que é um fator
característico e pode ser importante para diferenciar no momento da avaliação clínica.
Essas características podem ajudar no diagnóstico diferencial em relação a outras
doenças exantemáticas.
A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus de genoma RNA, do
gênero Flavivirus, família Flaviviridae, do qual são conhecidos quatro sorotipos (DENV-1,
DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Pode se apresentar um amplo espectro clínico, variando de
casos assintomáticos a graves. No curso da doença, a maioria dos pacientes apresenta
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evolução clínica benigna e se recupera. No entanto, uma parte pode evoluir para formas
graves, inclusive óbitos.
A Chikungunya é causada pelo vírus (CHIKV) arbovírus artritogênico, amplamente
distribuído no Brasil, os primeiros casos autóctones da febre de Chikungunya foram
notificados em agosto e setembro de 2014 em municípios dos estados do Amapá e Bahia.
Seus sintomas característicos é a poliartralgia que possibilita diferenciar das demais
arboviroses, sendo dores articulares intensas, muitas vezes acompanhadas de edema
articular.
O Zika Vírus (ZIKV) é um arbovírus, do gênero Flavivírus, família Flaviviridae, a sua
circulação no Brasil foi confirmada laboratorialmente em abril de 2015, em amostras de
pacientes do município de Camaçari, no Estado da Bahia. Seus meios de transmissão,
além do vetorial, incluem pela transfusão de sangue e pelo transplante de órgãos, além
da transmissão pela relação sexual desprotegida. A doença em fase aguda é mais6
frequentemente caracterizada por manifestações brandas e auto limitadas. O ZIKV é
neurotrópico que pode levar a uma série de complicações do sistema nervoso, inclusive
má formação congênita em fetos e recém-nascidos e síndrome de Guillain-Barré.

Quadro 1: Classificação sinais e sintomas nas arboviroses

Sinais/ sintomas

Febre (duração)

Dengue
Acima de 38°C
(4 a 7 dias)

Manchas na pele A partir do 4° dia (30
(frequência)
Dor nos músculos
(frequência)
Dor na articulação
(frequência)
Intensidade da dor

a 50% dos casos)

Zika
Sem febre ou
subfebril 38°C
(1 a 2 dias subfebril)
Surge no 1° ou 2°dia
(90 a 100% dos
casos)

Chikungunya
Febre alta > 38°C (2 a
3 dias)

Surge 2 a 5 dias
(50% dos casos)

+++/+++

++/+++

+/+++

+/+++

++/+++

+++/+++

Leve

Leve/moderada

Moderada/Intensa
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articular
Edema de
articulação
Conjuntivite

Frequente e leve

Frequente e de

intensidade

moderado a intenso

Raro

50 a 90% dos casos

30%

+++

++

++

Leve

Moderada a intensa

Leve

Leve

Intensa

Moderada

Moderada

Ausente

Leve

Raro

Dor de cabeça
(frequência e
intensidade)
Coceira
Hipertrofia
ganglionar
(frequência)
Discrasia
hemorrágica
(frequência)
Acometimento
neurológico

Mais freqüente que
Raro

Dengue e
Chikungunya

Raro (predominante
em Neonatos)

Caracterização da situação epidemiológica:

No Brasil, o Ministério da Saúde, apontou um aumento de 35,4% nos casos de
dengue nos dois primeiros meses do ano de 2022 em comparação ao ano anterior, sendo
registrados 30 óbitos e 128.379 casos da arboviroses.
Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia (Divep/Sesab) as
macrorregiões de saúde Sudoeste e Norte estão em alerta para situação epidêmica de
Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. De acordo o levantamento realizado até a 16ª
Semana Epidemiológica de 2022 (23/04/2022), foram notificados 24.500 casos das três
arboviroses urbanas, em relação à dengue, foram notificados 14.732 casos com 4 óbitos
confirmados e 12 em investigação, a chikungunya, no mesmo período, foram notificados
9.290 casos, sendo observado um incremento de 19,6% em relação às notificações do
mesmo período no ano de 2021 e em relação a Zika, houve um incremento de 35,9%,
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com 557 notificações em 2022, tendo 147 registradas a mais que o ano anterior em um
mesmo período.
O Município de Planalto está localizado na microrregião Sudoeste no estado da
Bahia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) contém
cerca de 24.481 mil habitantes, e em 2021 com população estimada de 26.225 habitante.
Abrange com uma área de 961,689 km², altitude média de 943m, situado nas
coordenadas geográficas de 14°41’15’’ de latitude Sul e 40°26’15’’ de longitude Oeste e
com clima sub úmido e seco. Planalto limita-se com os municípios de Poções, Caatiba,
Nova Canaã, Barra do Choça, Anagé e Vitória da Conquista.
As Arboviroses no Município de Planalto neste respectivo ano tiveram um aumento
significativo em relação ao ano anterior, onde é observado no sistema do Sinan Online e
Suvisa o quantitativo de 11 notificações de casos para dengue, e apenas 01 notificação
para Chikungunya no ano de 2021. É importante observar que foi um período que
vivenciava um pico em casos de Sarv-Cov-2 (Covid-19) conforme Esus-Notifica. Observase no atual ano (2022) até a 27° semana epidemiológica (SE) que as notificações
ultrapassaram o quantitativo de casos suspeitos ao ano anterior, tendo atualmente 58
notificações para dengue, 20 de Chikungunya e 09 notificações de Zika Vírus.

Gráfico 1: Quantitativo de notificações de casos suspeitos no ano de 2021 (semana
epidemiológica 01 a 52):

Fonte: Sinan Net, Divep/Suvisa/Sesab, 2022.

Gráfico 2: Quantitativo de notificações de casos suspeitos de Arboviroses entre a
1° até a 27° semana epidemiológica no ano de 2022:

8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTG0RDIYMZHDNUE4RDA4RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Setembro de 2022
10 - Ano VI - Nº 1811

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 11.402.446/0001-69
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica / VISA

Dados até a 27ª Semana Epidemiológica, extraído em 15/07/2022. Fonte: Sinan Net, Sinan Online e
Suvisa/Sesab, 2022.

Objetivo Geral:

Diante da situação descrita, do atual cenário epidemiológico com a circulação dos
três agravos presentes no município, evidencia-se a necessidade da adoção de ações
imediatas que permitam a preparação antecipada para o enfrentamento de eventuais
epidemias por Arboviroses com resposta oportuna adequada e reduzindo assim o número
de casos no município de Planalto.

Objetivos específicos:

Fortalecer as ações da Vigilância em Saúde e assistência na prevenção
contribuindo para redução dos efeitos e danos à população no território, frente a uma
epidemia/surto;
Reduzir a incidência das arboviroses, visando reduzir sua magnitude e gravidade e
as taxas de letalidade das formas graves da dengue;
Desencadear as ações preconizadas para a eliminação de criadouros, de focos de
larvas e combate ao Aedes aegypti;
Intensificar as ações de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância Ambiental.

Definição de Indicadores e Níveis de acordo os 07 componentes

Este plano terá 07 (sete) componentes e estes estarão divididos em 04 níveis, sendo
que entre 0 e 1 definidos para ações de rotina, monitoramento dos casos com resposta
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adequada pelo nível municipal e equivalem ao início do período sazonal e os níveis 02 e
03 referem-se ao período com maior número de notificações. Deve-se assim, aplicar as
ações de acordo com o nível em que o município se encontrará.
Nível 0: Refere-se ao monitoramento dos casos com resposta adequada pelo nível
municipal. Quando a incidência permanecer em ascensão por até duas semanas
consecutivas para Dengue, Zika ou Chikungunya; ou quando for identificado percentual
de positividade laboratorial de 20% das amostras; se houver rumores de casos suspeitos
ou aumento de 20% nas notificações dos casos de arboviroses urbanas; Índice de
Infestação

Predial

(IIP)

de

1,0%

até

3,9

ou

quando

for

detectada

a

introdução/reintrodução de novo sorotipo.
Nível 1: Deve ocorrer quando a incidência de Dengue (dentro do canal endêmico diagrama de controle), Zika ou Chikungunya permanecer em ascensão nas últimas quatro
semanas epidemiológicas, e/ou quando ocorrer a notificação de caso grave nos últimos
15 dias, ou quando for identificado percentual de positividade laboratorial de 40% das
amostras analisadas no período; aumento das notificações em 40% dos casos prováveis
de arboviroses urbanas; ou Índice de Infestação Predial (IIP) maior que 3,9%.
Nível 02: Quando a incidência de Dengue ultrapassar o limite máximo (Diagrama de
Controle) e permanecer com transmissão sustentada por até 3 semanas consecutivas; ou
aumento da incidência, nas últimas 5 semanas, de Zika ou Chikungunya em relação ao
mesmo período do ano anterior; quando for identificado percentual de positividade
laboratorial de 50% das amostras analisadas no período; quando ter ocorrência de mais
de 01 caso grave, ou ocorrência de óbitos suspeitos. Neste momento o município deverá
rever suas ações de rotina e incrementar as ações de contingência que proporcionem
mais ações em combate ao agravo dos pacientes expostos, principalmente os que
apresentem risco de gravidade.
Nível 03: Quando ocorrer transmissão sustentada de Dengue, Zika Vírus e Febre de
Chikungunya (02 ou mais) e ultrapassar o limite máximo (Diagrama de Controle) e
permanecer com transmissão sustentada por 04 semanas consecutivas; ou aumento, nas
últimas 06 semanas, ou epidemias simultâneas de dois ou mais agravos e ocorrer mais
de 01 óbito no município.
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As condutas deverão ser estabelecidas através da substituição de parte das ações
de rotina por ações emergenciais e de contenção, com o objetivo de evitar que a
transmissão, já epidêmica, tenha como consequência alta morbimortalidade.

Componente 01: Combate ao Vetor

O município de Planalto dispõe de 15 Agentes de Combate às Endemias em campo
e 01 supervisor. A integração com os Agentes de Saúde é de forma amigável e conjunta
facilitando assim o trabalho entre as categorias. Não existe diferenciação de risco
específico dentro do município, exceto quando um bairro apresenta índice de infestação
maior que os outros. Os profissionais possuem fardamento e o uso de EPI’s e realizam o
fechamento dos ciclos a cada 02 meses.
Quando há recebimento de notificações suspeitas e/ou confirmadas de arboviroses,
a equipe de bloqueio atua realizando a pesquisa de delimitação de raio, posterior a
pesquisa, realiza se tratamento focal, tratamento perifocal e UBV Costal.
As ações:


Levantamento de índice entomológico;



Controle vetorial nos territórios;



Educação em saúde e mobilização social;



Redução do índice de pendências;



Fortalecimento das ações integradas;



Ampliação das intervenções de campo em parceria intersetorial junto ao

Comitê Municipal de Arboviroses;


Monitoramento e avaliação.

Atividades por Níveis:

Nível 0
 Realizar os bloqueios de transmissão e visita quinzenal aos Pontos estratégicos
(PE);
 Retornar aos imóveis fechados ou que a visita do agente foi recusada;
 Realizar ciclos de visita domiciliar programados;
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 Montagem e acompanhamento de armadilhas de pesquisa entomológica;
 Gerenciar a logística de distribuição de inseticidas e equipamentos;
 Captar rumores pelo ACE sobre casos de Arboviroses e focos do vetor durante
as visitas de rotina.
 Acionar grupo de mobilização social: palestras, caminhadas, educação casa a
casa, etc.
Nível 01
 Manter as atividades previstas no nível anterior;
 Realizar ações de bloqueio de transmissão de acordo com os critérios
estabelecidos pela SESAB/MS, com utilização de UBV portátil, nas áreas delimitadas.
(peri e intradomiciliar);
 Realizar controle focal e espacial no entorno das UPAS: Hospital Municipal
Nilton Ferreira Santos;
 Investigar aumento de casos suspeitos em áreas delimitadas em curto período
de tempo;
 Intensificar o retorno aos imóveis fechados (Liminar do Ministério Público de
2009); Utilizar serviços de chaveiro, trabalhar aos sábados em horários especiais
(horário do almoço e noite) de acordo com o perfil do DS;
 Desenvolver atividades educativas em parceria (ACE e ACS);
 Constituir equipe de Força tarefa e capacitá-los para atividades especiais (locais
de difícil acesso);
 Compartilhamento entre ACS e ACE a cerca da presença de possíveis focos de
Aedes aegypti;
 Mutirão de limpeza; micro e macrodrenagem. Estratégias para regularização do
abastecimento de água;
 Mutirão de limpeza nas áreas com maior índice de foco;
 Solicitar a limpeza dos terrenos a nível municipal e desenvolver oficio para
solicitação de limpeza dos terrenos particulares com prazo para realização;
 Participar da sala de situação com as informações pertinentes ao controle
vetorial;
 Intensificar comitê intersetorial de controle das Arboviroses.

12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTG0RDIYMZHDNUE4RDA4RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Setembro de 2022
14 - Ano VI - Nº 1811

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 11.402.446/0001-69
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica / VISA

Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Estabelecer prioridades no atendimento de demanda espontânea de acordo
com o critério epidemiológico;
 Realizar controle focal e espacial no entorno das Unidades de Saúde e
Hospitais;
 A partir do cenário epidemiológico, avaliar a suspensão do levantamento de
índices e intensificar as ações de controle do vetor;
 Abastecer as equipes com insumos, materiais e equipamentos necessários de
acordo com o cenário epidemiológico;
 Intensificar a recuperação de imóveis fechados (Liminar do Ministério Público de
2009);
 Utilizar Estratégias de multiplicadores para disseminação de informação sobre
as arboviroses, identificação de focos e controle físico de criadouros e depósitos;
 Reforçar as equipes de atuação de controle do vetor convocando equipe de
Força tarefa.
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores, Entrada compulsória em
imóveis recusados e de difícil acesso com apoio judicial;
 Convocar pessoal das forças armadas;
 Fazer plano de ação conjunto para composição de equipe mista de controle
vetorial, solicitar apoio da Regional Leste.

Componente 02: Vigilância Epidemiológica

Nível 0
 Receber e investigar todos os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika
Vírus recebidos das unidades de saúde e Hospital do município e registrar no Sistema
Informação do SINAN online;
 Manter fluxo de notificação rápida dos endereços dos casos suspeitos de
dengue, chikungunya, e zika para equipes de controle de endemias para realização dos
bloqueios/ intervenções necessárias;
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 Acessar, observar e acompanhar semanalmente os casos notificados e
confirmados pelo laboratório lacen ou de outros serviços privados de saúde e
encaminhar às unidades de saúde da família, para ciência, acompanhamento e retorno
em tempo oportuno para a Vigilância Epidemiológica municipal do caso para que ocorra
a alimentação do dado no sistema de informação do SINAN online (Ministério da
Saúde);
 Atualizar SINAN mediante as rotinas de limpeza e monitoramento de atributos
de qualidade (não duplicidade, cobertura e completitude);
 Acompanhar através das redes sociais e mídias os rumores associados à
ocorrência das arboviroses;
 Realizar investigação de casos suspeitos internados para definição de
classificação final;
 Intensificar a emissão de alerta através da comunicação, mídia, rádio, carro de
som, fornecer informações e/ou intermediar entrevistas a partir dos fatos gerados,
desenvolvidas pelos meios de comunicação;
 Produzir mensalmente boletins e informes com a situação epidemiológica das
arboviroses no município de Planalto;
 Realizar um momento de atualização e mobilização nas reuniões da atenção
básica, passando o levantamento da situação epidemiológica e para orientar
profissionais de saúde sobre qualidade da notificação, investigação e monitoramento
dos agravos de transmissão vetorial (Dengue, Chikungunya, Zika, SGB e Síndrome da
Infecção congênita pelo zika vírus).
Nível 01
 Manter as atividades previstas no nível anterior;
 Realizar monitoramento e análise os dados laboratoriais junto com o laboratório
municipal para verificação do andamento dos testes rápidos, exames de sorologia
enviados para o GAL, após, encaminhá-los para as unidades de saúde de sua
referência para busca ativa, bem como atentar para os sistemas de resultados online
dos resultados pendentes (SINAN, SUVISA, SIM e Smart Lacen);
 Analisar dados SINAN/VIEP e informar ao Secretário de Saúde e gestor
municipal para solicitação da ação da UBV pesada;
 Identificar as funções e as responsabilidades das diferentes áreas do setor
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saúde e a interação com os meios de comunicação e mídia em geral, durante uma
epidemia/surto;
 Manter contato com as clínicas e consultórios particulares, reforçando a
necessidade da notificação dos casos dengue, chikungunya e zika;
 Produzir quinzenalmente boletins e informes com a situação epidemiológica das
arboviroses a nível municipal e aos setores de saúde;
 Desenvolver ações de educação permanente com a atenção básica, como, a
realização de capacitações presenciais e/ou à distância aula web com apoiadores do
Núcleo Regional de Saúde – 20° Sudoeste e Divep;
 Buscar qualificação com a NRS-Sudoeste (20ª Dires) como reciclagem para os
agentes de campo;
 Melhorar qualidade dos dados e informações das fichas de notificações e evitar
as subnotificações;
 Realizar investigação de casos suspeitos internados para definição de
classificação final;
 Realizar parcerias com a com a Secretaria de Educação, urbanização e
população utilizando-se de planos alternativos de mobilização social com trabalhos,
durante a semana e aos sábados de intensificação e mutirões esporádicos para
redução das pendências e imóveis fechados e remoção de possíveis reservatórios de
Aedes aegypti;
 Solicitar a vigilância sanitária que em suas vistorias de rotina para atentar-se
dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti nos estabelecimentos;
 Instalar a sala de situação das arboviroses com reuniões mensais e/ou quando
necessário em casos de emergência para realizar o monitoramento dos dados de
arboviroses no Município e subsidiar a tomada de decisão dos gestores e apoiadores
no enfrentamento dessas doenças;
 Articular a convocação das equipes de saúde para a reunião na sala de situação
das arboviroses, discutir as dificuldades e problemas encontrados na rede de
assistência e rever novas estratégias de trabalho para o enfrentamento, utilizando o
diagrama de controle do número de casos por semana epidemiológica;
 Emitir relatório para secretaria de saúde e gestor municipal referente ao
aumento de agravos e ocorrência de casos de óbito.
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Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Fortalecer a emissão de alerta para distritos, serviços de saúde, população e
mídia;
 Confirmar surto/epidemia através da confirmação laboratorial de 10% dos casos
e vincular os demais pelo critério clínico-epidemiológico, exceto casos graves, óbitos e
casos suspeitos de zika em gestantes;
 Produzir boletim informativo de acordo com quantidade de agravo e/ou positivos
de acordo as áreas cobertas pelas unidades de saúde;
 Confirmar 100% dos casos graves e óbitos por critério laboratorial;
 Notificar imediatamente os casos graves e óbitos;
 Articular com os Distritos a investigação oportuna de cada óbito suspeito e emitir
relatórios para sinalização das ocorrências e aprimoramento do sistema
 Realizar a sala de situação das arboviroses com periodicidade quinzenal e/ou
quando ver necessidade de encontro emergencial;
 Encaminhar aos gestores internos da SMS as recomendações da sala de
situação;
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Realizar a sala de situação das arboviroses com periodicidade semanal e/ou
quando houver a necessidade de encontro emergencial;
 Desenvolver e participar do gabinete de crise;
 Participar na tomada de decisão para acionamento da Força Nacional do SUS.

Componente 03: Atenção Primária à Saúde

Nível 0
 Assegurar as ações de vigilância epidemiológica da dengue, chikungunya, zika
em todas as unidades de assistência básica e especializada;
 Priorizar a Atenção Básica como porta de entrada principal dos casos suspeitos
dengue, chikungunya, Zika utilizando o fluxograma de atendimento de casos suspeitos
estabelecido pela secretaria municipal de saúde, realizar prova do laço e PA (Pressão
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Arterial), exames laboratoriais para todos conforme recomenda o Ministério da Saúde;
 Preencher a ficha de investigação epidemiológica de preferência em 02 vias,
encaminhar a 1ª via para a Vigilância Epidemiológica (VIEP) o mais breve possível de
todos os casos suspeitos e a 2ª via encaminhar até o Posto de Coleta para realização
dos exames laboratoriais;
 Retornar a VIEP municipal as notificações que foram encaminhadas para
Unidade Básica de Saúde, para busca ativa, para que no máximo em 60(sessenta) dias
ocorra o enceramento oportuno no sistema de informação (SINAN ONLINE) a evolução
do caso;
 A equipe de saúde deverá ter ciência da lei estadual 10.083 de 23 de setembro
de 1998 artigos 64, 65 e 66 da mesma lei, onde determina a notificação obrigatória de
todos os casos suspeitos de doenças notificação compulsória, no ato do atendimento é
dever preencher a ficha de investigação epidemiológica das doenças que compõe a
relação nacional pelo Ministério da Saúde e encaminhar à vigilância epidemiológica
(VE) o mais rápido possível com dados de identificação do paciente e endereços
atualizados;
 Atualizar a territorialização mapa de Unidades Básicas, estabelecendo
estratégias de articulação entre elas (distribuir fluxograma e afixar nas unidades).
 Seguir os protocolos "Dengue - diagnóstico e manejo clínico (5a edição - 2016)",
"Febre Chikungunya: Manejo clínico (2015)" e demais publicações do Ministério da
Saúde referentes à atenção das pessoas com suspeita de Dengue, febre de
Chikungunya e infecção por Zika vírus.
 Atenção à triagem dos usuários que buscarem os serviços de saúde para
correta classificação de risco e detecção precoce de sinais de alerta da Dengue, ou a
necessidade de indicar isolamento domiciliar e diminuição do risco de infecções por
SARS-CoV-2;
 Atualizar os profissionais em classificação de risco, diagnóstico, manejo clínico,
coleta de material para exames, acompanhamento e reabilitação de pessoas com
Dengue, Febre de Chikungunya e infecção por Zika vírus.
 Promover a utilização do Telessaúde como ferramenta de Educação
Permanente e qualificação da Atenção Primária no enfrentamento das arboviroses
(orientação dos profissionais para o uso, implantação de novos pontos do Telessaúde,
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divulgação de cursos e web palestras, 0800 para ACS, médicos e enfermeiras, etc.)
 Implementar ações educativas, dando ênfase às ações de promoção da saúde,
prevenção das doenças e atenção das pessoas com Dengue, Febre de chikungunya e
Infecção por Zika Vírus.
 Intensificar busca ativa de pessoas com suspeita de arboviroses em
monitoramento nas unidades para a coleta de exames específicos, tratamento, e
avaliação do resultado conforme orientações da VE.
 Realizar a notificação oportuna de 100% dos casos suspeitos de arboviroses,
com repasse diário de informação para o serviço de Vigilância Epidemiológica.
Nível 01
 Manter as atividades previstas no nível anterior;
 Realizar a comunicação efetiva entre os níveis de atenção como garantia da
continuidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS), e monitoramento da
Vigilância Epidemiológica;
 Organização das agendas programadas das Unidades de Saúde para garantir o
acolhimento da demanda espontânea;
 Implantar o acolhimento à demanda espontânea com classificação de risco nas
Unidades Básicas de Saúde do município.
 Identificar profissionais dos Distritos Sanitários e/ou Unidades de Saúde como
facilitadores para ações de Educação Permanente.
 Elaborar estratégias de participação dos ACS para ação da educação
permanente da população;
 Promover a integração entre ACS e ACE no contexto do controle das
arboviroses, com foco nas atribuições previstas nas portarias 2488/2011 e 2121/2015.
 Distribuir impressos de protocolos e fluxogramas sobre manejo clínico e
organização do trabalho e solicitar sua afixação nas UBS;
 Realizar atendimento dos casos suspeitos de dengue classificados como Grupo
A e B nas unidades dos Distritos Sanitários, conforme situação epidemiológica e
Tipologia das Unidades publicada no DOM nº 6.295 de 11/03/2015.
 Intensificar a busca ativa de pessoas com dengue, febre de chikungunya e
infecção por zika vírus, monitorados pela equipe, na área de cobertura.
 Realizar a notificação oportuna e a investigação dos casos suspeitos de zika em
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gestante SGB e Síndrome Congênita pelo Zika Vírus, com repasse diário de informação
para o serviço de Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários;
 Garantir comunicação direta com a unidade assistencial definida previamente
para a referência (Hospital) ou com algum dispositivo de regulação central para garantir
acesso dos pacientes a outros níveis;
 Monitorar o comparecimento das gestantes com suspeita de zika ao Pré Natal,
realizando busca das faltosas oportunamente.
 Participar da sala de situação das arboviroses;
 Discutir e apoiar na construção dos fluxos de atendimento de arboviroses,
através da sala de situação ou reuniões remotas.
 Recomendar ao gestor para otimizar recursos (humanos, materiais e logístico)
visando garantir o atendimento e reduzir demanda de casos aos demais níveis de
atenção.
Nível 02
 Manter as atividades previstas no nível anterior;
 Reorganizar o atendimento programático das unidades com diminuição das
consultas agendadas e ampliação das vagas diárias caso haja sinais de elevação dos
casos suspeitos na área de sua abrangência;
 Reavaliar a classificação das UBS (com SF e sem SF) por nível de
complexidade na oferta de atendimento para dengue, febre de chikungunya e infecção
por zika vírus, considerando a Tipologia das Unidades publicada no DOM, DOM nº
6.295 de 11/03/2015, conforme a situação epidemiológica, e divulgar para a rede de
atenção.
 Notificar imediatamente os casos graves e óbitos;
 Realizar a investigação dos óbitos por arboviroses, com repasse diário de
informação para o serviço de Vigilância Epidemiológica dos Distritos Sanitários.
 Realizar discussão dos resultados das investigações dos óbitos por arboviroses
com os profissionais da APS (por DS de residência).
 Monitorar o número de atendimento de pessoas com arboviroses nas UBS,
incluindo microcefalia, casos hospitalizados, pacientes com evolução para a fase
crônica (CHIKV) por UBS e DS.
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Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Garantir a continuidade de cuidado e, se necessário, suspender as atividades
assistenciais de rotina (demanda programada) da Atenção Primária;
 Definir a necessidade de instalação de pontos temporários de atendimento
(Tendas) que poderão funcionar como pólos de 12 e ou 24 horas no período de
aumento do número de casos e em caso de epidemia, maximizando o uso dos recursos
disponíveis;
 Avaliar a necessidade de implantação de unidades de atendimento, referências
especializadas e outras;
 Estender o horário de funcionamento da unidade e, se necessário, incluir finais
de semana e feriados, para evitar a superlotação das unidades de urgência;
 Participar do desenvolvimento e ações do gabinete de crise.
Responsáveis por executar as ações: AP/UBS/USF

Componente 04: Urgência/Emergência

Nível 0
 Adequar a estrutura física (distribuir fluxograma e afixar nas unidades), adquirir
insumos, equipamentos e recursos humanos para atendimento dos pacientes com
suspeita de Dengue, Zika e Chikungunya;
 Notificação imediata dos casos de casos de Zika em gestantes, síndrome de
Guillian-Barré e Síndrome Congênita pelo Zika Vírus;
 Desenhar os pontos de atenção estabelecendo estratégias de articulação com a
Atenção Primária e Unidades (avaliar junto com SES a articulação com as unidades
estaduais);
 Acolher e atender a demanda espontânea com classificação de risco no Hospital
Municipal Nilton Ferreira dos Santos;
 Adoção dos protocolos de atendimento, observando medidas para identificar a
gravidade por dengue, Zika e chikungunya;
 Realizar coleta de exames específicos para diagnóstico conforme orientações
da VIEP através da secretária de saúde em laboratório licitado pelo município, em
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casos de alarme vermelho: dengue hemorrágica;
 Realizar os exames complementares, como radiográficos e ultrassom, conforme
preconizado no protocolo do Ministério da Saúde e regular caso necessário para
realização de exames de maior complexidade;
 Garantir a notificação oportuna de 100% dos casos suspeitos de Dengue, Zika e
Chikungunya com repasse imediato de informação para o serviço de vigilância
epidemiológica.
Nível 01
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Participar das reuniões do comitê municipal de combate as arboviroses no nível
local quando solicitado, como apoio técnico para a adoção de medidas que visem à
interrupção da transmissão, bem como para apoio na avaliação do cenário local e
implantação de medidas propostas no plano de contingência municipal, como unidades
de hidratação, por exemplo;
Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Notificação de imediata (em até 24h), investigação (em até 48h) e encerramento
em tempo oportuno dos casos suspeitos de óbito por Dengue, Zika e Chikungunya (em
até 60 dias);
 Apoiar os municípios na investigação dos casos graves e óbitos por dengue e
utilizar a informação para a melhoria na assistência ao doente;
 Avaliar

a

necessidade

de

ampliar

a

capacidade

instalada

(Insumos,

equipamentos, mobiliários e recursos Humanos) do setor emergência/urgência.
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Conforme a capacidade instalada e situação epidemiológica do momento,
instalar salas e/ou tendas de atendimento e terapia de hidratação;
 Participar do desenvolvimento e ações do gabinete de crise.

Componente 05: Laboratório
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Nível 0
 Disponibilizar em nível de atualização as notas técnicas sobre fluxo de coleta
transporte de material biológico para diagnóstico de arboviroses e solicitação de
exames para diagnósticos;
 Garantir a realização coleta e envio ao LACEN-BA dos exames de sorologia e
PCR, para confirmação/descarte dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika;
 Garantir a realização de exames laboratoriais inespecíficos (hemograma)
quando necessário para os casos suspeitos;
 Manter a integração entre a VIEP e a Posto de Coleta em nível de melhoria do
fluxograma, informar disponibilizando os resultados do LACEN e acompanhando as
notificações no SINAN;
Nível 01
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Ajustar e/ou estabelecer fluxos de exames laboratoriais específicos (coleta do
material no município, envio ao laboratório, liberação e devolução dos resultados),
juntamente com o laboratório de referência em saúde pública e o município, que
possibilite a identificação precoce do início da transmissão no nível local;
 Casos emergenciais como suspeita de óbito e paciente internado em estado
grave, já realizar coletas e análises em laboratório terceirizado com objetivo de rápido
diagnóstico;
 Garantir o fluxo de repostas dos resultados laboratoriais para as unidades de
saúde a fim de que os realize a busca ativa para melhor desenvolvimento e assistência;
 Participar da Sala de Situação;
Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Garantir o diagnóstico laboratorial de 100% dos óbitos suspeitos de arboviroses;
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Implantar novos postos de coleta nas tendas de reidratação oral.

Componente 06: Apoio Farmacêutico
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Nível 0
 Realizar levantamento dos insumos em estoque no almoxarifado Central;
 Abastecer oportunamente as Unidades de Saúde com os insumos e
medicamentos necessários ao atendimento ao paciente;
Nível 01
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Participar da Sala de Situação das arboviroses;
Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 De acordo com a situação epidemiológica, definir quantitativo de materiais e
insumos para estoque de alerta para reposição imediata nas Unidades de Saúde
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Conforme situação epidemiológica avaliar a necessidade de ampliar a
capacidade instalada (Insumos e recursos Humanos), caso seja necessário instalar as
tendas de atendimento e terapia de hidratação;
 Conforme situação epidemiológica, em parceria com o Estado, avaliar a
necessidade de aumentar o quantitativo de medicamentos que não fazem parte do
elenco municipal.

Componente 07: Gestão

Nível 0
 Acompanhar a situação epidemiológica do Município;
 Assessorar a equipe de endemias e vigilância epidemiológica para tomada de
ações por meio da imprensa, divulgando as estratégias de planejamento para
enfrentamento das arboviroses ano de contingência;
 Acompanhar a interação com a mídia e disseminação da informação junto a
sociedade;
Nível 01
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
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 Suporte administrativo e financeiro para os insumos necessários;
 Coordenar Sala de situação de combate a arboviroses;
Nível 02
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Articular com a SESAB a provisão de leitos hospitalares e suporte laboratorial
(Lacen-Ba);
 Apoio na divulgação e monitoramento dos boletins semanais;
 Articular parcerias com a SESAB, para reforçar as equipes de atuação de
controle do vetor;
Nível 03
 Manter as atividades previstas nos níveis anteriores;
 Subsidiar a tomada de decisão para acionamento da Força Nacional do SUS;
 Instalar o Gabinete de Crise;
 Definir estratégias para aquisição de sala/tendas de acordo o dimensionamento
previsto no componente Urgência e Emergência;
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APÊNDICES
Apêndice A – Fluxograma Dengue
Apêndice B – Fluxograma Chikungunya
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Apêndice A – Fluxograma Dengue
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Apêndice B – Fluxograma Chikungunya
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ANEXOS
Anexos I – Fichas de investigação Dengue e Febre Chikungunya
Anexos II – Fichas de investigação Zika Vírus
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Anexo I – Fichas de investigação Dengue e Febre Chikungunya
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Anexo II – Fichas de investigação Zika Vírus
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