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APRESENTAÇÃO

O Município de Salvador está situado ao leste do estado da Bahia e ocupa uma área 

territorial de 707Km² com uma população de 2.998.056 habitantes (estimativa do IBGE 

de jul./2009).

Para sistematização das ações de saúde, o Município encontra-se divido em doze 

Distritos Sanitários, e, segundo o resultado do 4º LIRAa/10 (Levantamento de Índice 

Rápido Aedes Aegypti), o índice de infestação predial é de 3.2% o que representa um 

determinante para a ocorrência de uma epidemia a médio prazo com a proximidade do 

verão. Chamando a atenção que neste LIRAa foi encontrado a maioria dos criadouros 

do mosquito dentro das residências em tanques, tonéis e vasos de plantas o que 

justifica a necessidade da mobilização social entre governo e cidadãos, trabalhando 

rotineiramente e em conjunto, para a eliminação dos criadouros.

Dentre os 12 Distritos Sanitários do Município de Salvador destacaram-se cinco 

Distritos Sanitários, com respectivos dez bairros com índice de infestação predial 

elevado estimado em 3,8%.

Em novembro do ano de 2010 iniciou-se a execução do plano de mobilização social 

para prevenção e controle da dengue no Município de Salvador, com o 1º Seminário 

Municipal de Mobilização Social de Combate à Dengue em parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde.

Como reforço as ações municipais, a Secretaria de Estado vem trabalhando a 

mobilização social através de um Plano de Mobilização Social de combate a Dengue, 

onde pretende desenvolver ações de prevenção integrando lideranças e 

representação da sociedade civil, em trabalho conjunto com a Fundação Estatal Luis 

Eduardo Magalhães.

Salvador encontra-se entre os municípios identificados como médio risco de epidemia 

de dengue.

O Plano de Contingência estabelece ações de Controle e Assistência a todos os 12 

Distritos Sanitários de Salvador, devendo intensificar sua ações nos Distritos 

Sanitários de São Caetano/Valéria, Liberdade, Cabula/Beiru, Pau da Lima e Subúrbio 

Ferroviário e respectivo 10 bairros, identificados no último LIRA, com índice elevado 

de infestação predial. 
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A mensagem da campanha de combate a dengue em 2010 / 2011 é: 

“Dengue: se você agir podemos evitar”, para reforçar a responsabilidade da 
população. 

Neste Plano de Contingência, está detalhada a organização adotada pela Secretaria 

Municipal de Saúde para enfrentamento da doença e a adequação necessária à 

realidade municipal em relação às festas populares e carnaval que coincidem com a 

época de proliferação do Aedes Aegypti pelas condições climáticas regionais.

O Plano de Contingência define, ainda, a estruturação das unidades por nível de 

complexidade, local de referência, apoio diagnóstico, protocolo de atendimento e fluxo 

de encaminhamento e acompanhamento do paciente com dengue.

Pretende-se que o estadiamento clínico seja associado à classificação de risco, 

definindo-se passo a passo condutas e procedimentos no tratamento do paciente, 

permitindo um atendimento adequado em um tempo hábil para que seja cumprida a 

meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para o período: “evitar a ocorrência de 

óbito por dengue, prevenir e controlar processos epidêmicos” (Brasil, 2009).
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1- INTRODUÇÃO

Dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo Arbovírus do gênero 

Flavivírus (Sorotipos 1, 2, 3 e 4), que pode se apresentar de forma benigna ou grave 

(BRASIL, 2005), cuja evolução depende de diversos fatores: o vírus e a cepa 

envolvidos, infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças 

crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia falciforme). No Brasil circulam os tipos 1, 

2, e 3. O agente transmissor da dengue é o mosquito Aedes Aegypti infectado. 

Essa situação epidemiológica tem, ao longo dos anos, apesar dos esforços do 

Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios provocado a ocorrência de 

epidemia nos principais centros urbanos do país infligindo um importante aumento na 

procura pelos serviços de saúde, com ocorrência de óbitos. Mais recentemente, com a 

maior intensidade de circulação do sorotipo DENV2, tem se observado um 

agravamento dos casos, com aumento do registro em crianças (BRASIL 2009).

Sob o aspecto social, possui um quadro ainda de desigualdades e exclusões apesar 

do grau de desenvolvimento satisfatório, quando analisado através do Índice de 

Desenvolvimento Humano. . 

Este cenário nos indica a necessidade da adoção de estratégias eficazes com 

direcionamento sistematizado para a prevenção, seguidas do diagnostico precoce e 

tratamento que visem prevenir e minimizar o impacto causado na saúde da população, 

por uma possível epidemia, que pode ser instalada no município.

Desta forma, baseado nas Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue, 

este Plano, foi readequado para o período 2010/2012, tornando-se imperioso que o 

conjunto de ações que vêm sendo realizadas e outras a serem implantadas sejam 

intensificadas, permitindo um melhor enfrentamento do problema e a redução do 

impacto da dengue no município (BRASIL, 2009). Nele, estão contemplados o 

protocolo de Atendimento e plano terapêutico preconizados pelo MS, como a 

estruturação e a organização da rede de saúde do município, onde a população alvo 

será atendida.

Cabe aos gestores governamentais, por sua vez, aparelhar os setores de saúde para atender à 

população, de maneira técnica e profissional.
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2. SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Salvador consolidou o seu processo de municipalização em junho de 1998. Encontra-

se na Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM), desde o primeiro semestre de 

2006, e no nível central está organizada em 05 Coordenações:

Atenção e Promoção à Saúde (COAPS),

Administrativa (CAD),

Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH),

Central Regulação e Avaliação (CRA),

Coordenação de Saúde Ambiental (COSAM),

Atuam junto ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) e Conselho Municipal de Saúde 

(CMS), além, da Auditoria, Ouvidoria, Assessoria Técnica e Assessoria de 

Comunicação Imprensa.

O Conselho Municipal de Saúde funciona regularmente, exercendo a função legal de 

controle social do sistema de saúde.

 O Município está organizado em 12 Distritos Sanitários com suas próprias 

Coordenações, assim como, cada Unidade Básica de Saúde tem a sua Gerência para 

conduzir o processo de trabalho. 

No território do município de Salvador existem 2.655 Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde (EAS), correspondendo a 20,6% dos estabelecimentos do Estado da Bahia. 

A Rede de Estabelecimentos compreende:

13 Centros de Referencia, 12 Distritos Sanitários, 16 Centros de Atendimento 

Psicossocial (CAPS), 01 Unidade Satélite, 03 Posto de Saúde Comunitário, 03 

Ambulatórios do Serviço de Saúde Mental, e 06 Residências Terapêutica 56 Unidades 

de Saúde da Família (USF), 22 Unidades Básicas da Saúde (UBS) tradicionais sem 

estratégia de ACS e 33 UBS tradicionais com estratégia de 1650 ACS, Laboratório 

Central, 09 Pa, 01 SAMU, 01 Unidade de Nível Central, 03 Unidades Móveis.
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Dos 32.533 leitos existentes no Estado, 5.869 estão localizados na capital, destes 

2.849 são públicos e 3.020 são privados. A regulação assistencial esta sendo 

gerenciada pela Secretaria da Saúde do Estado – SESAB

3. PLANO GERAL DE AÇÃO

   3.1 Organizações do Trabalho

O Grupo de Trabalho (GT) criado para desenvolver ação articulada na implantação 
do Plano de Contingência anterior, fará a condução técnica e responderá pela 
organização das ações no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para 
enfrentamento da Dengue no município de Salvador, sendo formado por 
representações das seguintes áreas técnicas:

Assessoria do Gabinete

Assessoria Técnica

Assessoria de Comunicação

Coordenação de Atenção Básica

Apoio Diagnóstico

Atenção Básica

Assistência Farmacêutica

Urgência e Emergência

Grupo de Trabalho de Comunicação e Educação

Subcoordenação de Educação permanente e Capacitação

Subcoordenação de Vigilância Epidemiológica

Subcoordenação de Controle de Zoonoses

Coordenação Regulação e Avaliação

Conselho Municipal de Saúde



Este grupo de trabalho tem por objetivo principal estabelecer responsabilidades e desenhar a 

organização da rede, trabalhando de forma articulada com as demais áreas técnicas da 

Secretaria para desenvolver ações sistematizadas na assistência e na situação de emergência 

por epidemia de dessa doença.

3.2. Comitê Municipal de Combate à Dengue

A reestruturação do Comitê Municipal de Combate a Dengue ocorreu através da primeira reunião 

dos seus integrantes, no auditório da SMS, com a presença do Gestor, no dia 12 de março de 

2008, na qual foi feita uma explanação sobre o PMCD, o colegiado e as respectivas atribuições 

dos seus componentes.  

O Comitê Municipal de Combate á Dengue é constituído pelos seguintes órgãos: 

• Secretaria Municipal da Saúde - SMS
• Coordenação de Saúde Ambiental – COSAM
• Centro de controle de Zoonozes - CCZ
• Coordenação de Atenção e Promoção á Saúde - COAPS
• Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP
• Coordenadoria Administrativa - CAD
• Vigilância Epidemiológica - VIEP
• Superintendência do Meio Ambiente-SMA 
• Laboratório Central – LACEN
• Assessoria de Comunicação – ASCOM
• Assessoria Técnica – ASTEC
• Núcleo de Gestão de Informação - NGI
• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
• Coordenação de Regulação e Avaliação - CRA
• Conselho Regional de Engenharia Arquitetura - CREA
• Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
• Superintendência de Conservação e Obras Públicas - SUCOP
• Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo - SUCOM
• Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA 
• Empresa de Limpeza Urbana de Salvador - LIMPURB
• 1º Diretoria Regional de Saúde - 1ª DIRES
• Secretaria de Educação de Esporte e Lazer – SECULT
• A Empresa Baiana de Água e Saneamento - EMBASA
• Defesa Civil – CODESAL
• Instituto de Saúde Coletiva - UFBA/ISC
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As Estratégias Desenvolvidas por este Comitê tem como objetivos principais: 

� Reestruturação do Comitê Municipal de Combate a Dengue, no dia 12/03/08, objetivando a 

intensificação das ações intersetoriais. 

� Realização de processo seletivo para contratação de 1.909 agentes de endemias para 

intensificação das ações de educação, inspeção, eliminação e tratamento de possíveis 

criadouros.

� Intensificação das ações de divulgação através da imprensa (falada e escrita), dos Agentes 

Comunitários, das escolas e da comunidade.

� Verificar o grau de conhecimento dos soldados do Corpo de Bombeiros, Marinha, Exército, 

agentes comunitários da Coelba e carteiros.

� Convênio de Cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura -

SMEC.

� Ação intersetorial, incluindo comunidade organizada, em bairros com alto índice de 

infestação.

Os quadros a seguir sumarizam ações, responsabilidades e parcerias de cada setor.



3.3. Definições gerais de atividades para o enfrentamento da dengue

OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEIS

Atender aos casos de Dengue 
Clássico (DC), sem manifestações 
hemorrágicas e diagnosticar 
precocemente possíveis casos de 
FDH/SCD, Dengue complicada 
como cardite, mielite, hepatite, etc. e 
pacientes com importantes co-
morbidades como, doença 
falciforme, hipertensão diabetes 
mellitus.

• Fazer o levantamento dos profissionais treinados em 2010 (pela 
lista de freqüência), que teve meta de 90% dos Médicos e 
Enfermeiros para atuarem como multiplicadores (monitores) 
para o atendimento à DC e FDH/SCD.

• Fazer o levantamento dos profissionais recém contratados pela 
SMS, assim como profissionais de instituições privadas para 
nova capacitação.

• Sensibilização e avaliação do Agente Comunitário de Saúde, na 
notificação dos casos e dos sinais e sintomas de Dengue;

• Implementar o Protocolo de Assistência aos pacientes com DC e 
FDH/SCD nos12 (doze) Distritos Sanitários (DS).

• Distribuir material educativo para todas as Unidades conforme 
demanda e necessidade especifica;

• Criar estrutura física/insumos e de recursos humanos para que 
todas as Unidades dos DS possam receber o paciente com 
suspeita/dengue;

• Assegurar em todas as Unidades de Saúde, a disponibilidade de 
analgésicos e antiinflamatórios não salicilados, dentre outros 
insumos e materiais necessários ao atendimento do paciente com 
DC e FDH/SCD.

• Avaliar a qualificação anterior x lista de freqüência dos 
capacitados (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem das 
Unidades Básicas de Saúde) e levantar RH novos/recém 
contratados, para realizar a Coleta de Sangue de pacientes 
classificados nos Grupos B e C.

CDRH e Comissão revisão do Plano de 
Contingência.

TODAS AS UNIDADES (UBS E PSF)

CDRH e Comissão revisão do Plano de 
Contingência.
COAPS

CAD

GASEC / COAPS/CAD/CDRH

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CAD
GASEC/ COAPS

LABORATÓRIO



3.4. Assistência Farmacêutica 

OBJETIVO METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS

  1. Garantir a oferta de estoque 
satisfatório dos medicamentos 
estratégicos para tratamento dos 
sintomas da Dengue

1. Realizar levantamento dos insumos mat/méd. em 
estoque no Almoxarifado Central.

2. Programar aquisição dos insumos mat/méd, de 
acordo com o levantamento no Almoxarifado 
Central.

3. Garantir uma logística de distribuição satisfatória 
e em tempo oportuno dos medicamentos estratégicos 
nas unidades.

4.      Acompanhar e avaliar a distribuição e estoque nas 
unidades.

ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
/CAD/GASEC/COPEL

Assegurar o 
quantitativo de 
materiais e insumos 
para atendimento 
dos usuários com 
dengue em todas as 
unidades de saúde 
(UBS, PA, USF).

2- Apoiar tecnicamente as ações do 
Plano de contingência

1. Participação dos profissionais farmacêuticos em 
capacitação sobre Manejo Clinica da Dengue

2. Participação do profissional farmacêutico nas 
atividades de prevenção e tratamento realizadas 
nas Unidades

ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
/DISTRITOS
SANITÁRIOS
URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA
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3.5. Educação Permanente e Comunicação

AÇÃO ESTRATÉGIA CLIENTE /UNIDADE 
(DS)

PERÍODO RESPONSÁVEIS

Elaborar boletins para divulgação na intranet Destinado a alcançar os 
profissionais de saúde da rede 

Boletins divulgados 
partir da 1semana de 
novembro com 

periodicidade semestral

VISA/CCZ/ASCOM
TODOS ENVOLVIDOS

Efetuar comunicados para as unidades distritais 
para fomentar a realização de reuniões de 
divulgação e discussão dos boletins 

Gerentes de unidades de 
saúde 

Semanal COORDENADORES 
DE DISTRITOS 
SANITÁRIOS.

Divulgar o Perfil 
epidemiológico e 
ambiental da dengue 

Divulgar os dados consolidados do Sistema de 
Informações- NOTIFIQUE /SINAN1

Destinado a alcançar os 
profissionais de saúde da rede

Boletins divulgados 
partir da 1semana de ---

---------com 
periodicidade semanal

VIEP
TODOS ENVOLVIDOS

Efetuar a sensibilização durante todos os 
treinamentos direcionados para a dengue.

Todos os Profissionais de 
saúde

Negociar com o 
cronograma das 

NGI/VIEP
SUIS

Sensibilizar os 
profissionais da rede 
sobre a 
responsabilidade da 
notificação de casos 
da doença

Elaborar cartaz para a sensibilização dos 
profissionais da rede 

Profissionais da rede Imediata GT CES/VIEP/CCZ

Realizar encontro para discutir o formato e o 
conteúdo da Oficina do plano de contingência 

Profissionais da rede
JAN 2011

CDRH - capacitação/CCZ/
ASTEC/COAPS/ 

COMISSÃO DO PLANO 
DE CONTIGÊNCIA

Divulgar o Plano de 
Contingência na 
rede de assistência

Realizar oficina para a discussão da proposta da 
de organização da rede de assistência 

Gerentes de US, 
coordenadores de DS e 
subcoordenadores de 
vigilância a saúde e chefias 
de ações básicas e 
epidemiológicas.

JAN 2011 CDRH – capacitação /CCZ/
ASTEC/COAPS/ 

COMISSÃO DO PLANO 
DE CONTIGÊNCIA

1 O Sistema de Informações NOTIFICA/SINAN contem dados referentes ao desempenho das unidades quanto a notificação, atividades de bloqueio de foco encaminhamento das 
ações de assistência das unidades. 
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3.6. Apoio Diagnóstico

AÇÃO ESTRATÉGIA CLIENTE (UNIDADE/ DS) PERÍODO RESPONSÁVEIS

Levantar o nome de todos auxiliares capacitados 
anteriormente para coleta de sangue identificando 
a sua distribuição por distrito sanitário. 

Auxiliares de
enfermagem da rede

Inicio imediato Coordenadores distritais e 
gerentes de unidades 

Levantar as não conformidades das amostras 
encaminhadas pelas as unidades para o laboratório 
central.
Realizar um diagnóstico para um novo treinamento 
baseado nas dificuldades.

Auxiliares de
enfermagem da rede

Inicio imediato

Assegurar a 
capacitação dos 
profissionais da 
rede laboratorial 
para coleta, 
acondicionamento
para a realização
do exame 
diagnóstico para a 
dengue

Realizar treinamento (não conformidades) e para 
os novos auxiliares de enfermagem para coleta de 
sangue

Profissionais lotados em unidade de 
saúde sentinela distribuídas nos 12
DS da rede Profissionais novos

Fevereiro COAPS - Apoio 
Diagnóstico/ CDRH –

capacitação.
Estabelecer um 
fluxo de 
encaminhamento 
do material 
biológico das 
unidades para os 
laboratórios da 
rede própria e 
conveniada e 
laboratório de 
referência

Levantar as dificuldades com as unidades 
sentinelas2 sobre o encaminhamento do material 
biológico;
Divulgar o fluxo para as unidades,
Estabelecer um canal direto de comunicação das 
unidades para o laboratório, no caso de
Intercorrências. 
Avaliar semanalmente a rotina de coleta, no caso 
de epidemia (no 10° caso), visando à cobertura em 
todas as unidades;
Avaliar número de amostras recebidas x 
quantitativo de unidades
Adotar critérios específicos para realização de exames 
sorológicos, realizando 1 coleta para cada 10 casos 
suspeitos;

Unidades sentinelas/ laboratórios da 
rede própria, conveniada.. 

Imediato COAPS - Apoio 
Diagnóstico

2 Unidades sentinelas- unidades referenciadas para a atenção aos pacientes do Grupo B.  



17

3.7. Vigilância Epidemiológica e Laboratório
 Normas para Coleta de Sangue para Hemograma, Sorologia e Isolamento Viral.

TIPO DE EXAME
PERIÓDO DA COLETA
(QUANDO COLETAR)

TIPO DE
CONDUTA

TERAPEUTICA (CT)
UNIDADE

HEMOGRAMA • POR OCASIÃO DA CONSULTA • CT – A, B
• CT – A, B, C
• CT – A, B, C, D

• Unidades de Referência;
• Unidades Sentinela SMS;
• Umidades Sentinela/ Isolamento Viral;
• Unidades Sentinela SESAB.

SOROLOGIA • PERÍODO NÃO EPIDÊMICO: 100% dos 
Casos Suspeitos. 

• PERÍODO EPIDÊMICO*: Uma Coleta a 
cada pacientes atendido

OBSERVAÇÃO = *VIEP 
encaminhará informe epidemiológico 
sobre a situação do Município.

• CT – A, B
• CT – A, B, C
• CT – A, B, C, D

• Unidades de Referência;
• Unidades Sentinela SMS;
• Unidades Sentinela/ Isolamento Viral;
• Unidades Sentinela SESAB.

ISOLAMENTO
VIRAL

• PERÍODO NÃO EPIDÊMICO: Uma 
coleta* a cada dez casos suspeitos de 
dengue;

•  PERÍODO EPIDÊMICO*: coleta dos 
casos de dengue grave**

• **Coleta deve ser realizada até o 5º dia   
do início dos sintomas

• CT – A, B
• CT – A, B, C

• Unidades Programadas para realizar 
Isolamento Viral.



3.8. Sistema de Informação /Vigilância Epidemiológica

OBJETIVO
ACÃO

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS

Realizar ações de 
vigilância 
epidemiológica visando 
o desencadeamento de 
atividades específicas 
para o momento de 
situação epidêmica, 
através da detecção 
precoce de casos.

Divulgar as 
ações

- Adotar sistemas simples 
de notificação de casos 
utilizando o sistema 
NOTIFIQUE/SINAN;
Fluxo: Online US – DS –
Nível Central da SMS e 
SES.

Adotar o Dengue WEB 
para a captação de casos 

- Notificação via telefônica 
de todos os casos suspeitos 
de FHD e óbitos por 
dengue;
- Encerrar os casos de 
Dengue clássico por critério 
clínico-epidemiológico;

- Avaliar diariamente as 
notificações dos casos de 
dengue e sua distribuição 
por tempo lugar e pessoa 
bem como 
acompanhamento da curva 
epidêmica;

- Acompanhar a evolução 
dos indicadores 
epidemiológicos como taxa 
de mortalidade e letalidade; 

- Manter link diário com a 
assistência e Centro de 
Controle de Zoonoses para 
repasse de informações;

- Investigar todos os casos 
suspeitos de Dengue com 
Complicação, Febre 
Hemorrágica da Dengue -
FHD e óbitos por dengue, 
utilizando a ficha de 
investigação do SINAN.
- Adotar critérios 
específicos para realização 
de exames sorológicos, 
realizando 1 coleta para 
cada 10 casos suspeitos; 
Implantar o livro de 

• UBS, PA’s, 
Hospitais, DS e 
VIEP 

Instituto de Saúde 
Coletiva 

• UBS, PA’s, 
Hospitais, DS e 
VIEP 

VIEP 

• VIEP

• VIEP 

• UBS, PA’s, 
Hospitais, DS e 
VIEP 

• DS e VIEP 

• UBS, PA’s, 
Hospitais, DS e 
VIEP 

Assistência, Laboratório, 
Ascom, Ambiental, 
Regulação, Samu

• DS e VIEP 

VIEP, Laboratório 
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Dengue.

Estimar a quantidade 
mensal de casos no 
município a partir da série 
histórica de casos da doença 
e pactuar a demanda de 
amostras a serem 
encaminhadas ao LACEN 
para isolamento viral. 

- Monitorar a circulação 
viral através da coleta 
oportuna para isolamento 
viral (manter o número 
acordado com o Lacen na 
rotina);

- Divulgar dados 
epidemiológicos por 
intermédio de boletins 
periódicos semanais; 

- Estimular a notificação dos 
casos (US públicas e 
privadas) através da 
sensibilização dos 
profissionais de saúde;

- Elaborar Norma Técnica 
(NT) para adoção de 
medidas para garantir a 
notificação dos casos 
suspeitos de dengue e 
investigação de casos 
graves durante epidemia;

- Elaborar roteiro de análise 
de dados para os distritos;

- Definir o responsável em 
cada distrito para coleta de 
notificações das unidades e 
acionar o controle de 
vetores, com freqüência 
diária de envio de dados on-
line pelo sistema 
NOTIFIQUE/SINAN;

- Definir responsável pelo 
preenchimento das 
notificações nas Unidades 
de Saúde e pela inclusão do 
caso no sistema 
NOTIFIQUE/SINAN;

- Implantar o protocolo 

• UBS, PA’s, 
Hospitais, DS e 
VIEP 

Laboratório
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para investigação oportuna 
de óbitos;

- Treinar ACS para 
identificar e notificar casos 
suspeitos de dengue e 
criadouros do Aedes 
Aegypti existentes em sua 
área adstrita.

3.9- Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemia de
Dengue: Objetivos, Metas e componentes.

As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemia de Dengue têm como 

objetivo gera, “evitar a ocorrência de óbitos por dengue, prevenir e controlar processos 

'epidêmicos” e específicos “organizar as ações de prevenção e controle da dengue, classificar 

riscos nos serviços de saúde, promover assistência adequada ao paciente, aprimorar a 

vigilância epidemiológica, padronizar os insumos estratégicos necessários, definir estratégias

para redução da força de transmissão da doença, por meio do controle do vetor e de seus 

criadouros, apoiar a capacitação do profissionais de saúde e dos gestores, sistematizar as 

atividades de mobilização e comunicação, aprimorar a análise da situação epidemiológica e da 

organização da rede de atenção para orientar a tomada de decisão, fortalecer a articulação das 

diferentes áreas e serviços, visando a integralidade das ações para enfrentamento da dengue e 

reforçar ações de articulação intersetorial em todas as esferas de gestão. A meta é assegurar 

uma taxa de letalidade por dengue menor que 1%”(Ministério da Saúde –2009).

As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemia de Dengue estão 

estruturadas em torno de 04 componentes, quais sejam: assistência ao paciente, vigilância 

epidemiológica, controle vetorial e comunicação e mobilização (Ministério da Saúde –

2009).
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3.10- Controle Vetorial

“O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista os diversos 

fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na manutenção e dispersão 

tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Dentre esses fatores, destacam-se o 

surgimento de aglomerados urbanos, inadequadas condições de habitação, irregularidade no 

abastecimento de água, destinação imprópria de resíduos, o crescente trânsito de pessoas e 

cargas entre países e as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global” 

(Ministério da Saúde - 2009).

3.11- Ações de Controle do Aedes aegypti

Operacionalização do Controle Vetorial

Utilização do LIRAa como ferramenta concreta para ações de controle.

Garantir 80% da visita, casa-a-casa, dos ACE nos imóveis pactuados, a cada 

dois meses.

Estimular ações de limpeza urbana para eliminação de criadouros.

Uso da legislação para orientar estabelecimentos privados, em caso de recusa da

visita de agentes, e em imóveis fechados para controle do mosquito.

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle da Dengue, alguns aspectos 

operacionais devem ser considerados para o alcance de melhores resultados:

- Assegurar estrutura física adequada às atividades administrativas com um mínimo de 

equipamentos. Também é necessário garantir estrutura física adequada e recursos humanos

para as atividades de campo, ou seja, para os pontos de apoio (PA).

- Assegurar o quantitativo de veículos necessários para as atividades de campo, bem como, a 

manutenção dos mesmos, adotando procedimentos de controle administrativo para o seu uso.

- Assegurar o quantitativo de materiais necessários para as atividades de campo.

- Gerenciar a escala de férias da força de trabalho, de modo a evitar a descontinuidade das 

atividades de campo.

3.12- Estratégias para as Ações de controle vetorial

a) Realização de trabalhos extraordinários aos sábados, intensificando a visita domiciliar, 
principalmente aos imóveis fechados durante a semana. Sensibilizar e envolver a população, 
os Agentes Comunitários de Saúde, Limpeza Urbana, Educação, Ação Social e Mídia, esse 
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trabalho será realizado em parceria com a Equipe de Mobilização Social de Prevenção e 
Controle da Dengue e Distritos de Saúde.

b) Permanecer programando o número de imóveis a serem visitados, na atividade 
casa/casa, considerando os imóveis verticais como uma única unidade de amostragem, 
sendo então as ações de controle vetorial, direcionadas as áreas comuns. Para as demais 
unidades destes imóveis deverão ser implementadas outras ações (monitoramento e ações 
educativas) que possam assegurar o controle do vetor;

c) Implementação da estratégia do controle dos depósitos elevados ou de difícil acesso, 
buscando junto à população a proteção desses depósitos (vedação, telamento e outros). 
Esta atividade poderá ser diferenciada para cada estrato, observando-se os dados relativos aos 
depósitos predominantes;

d) Intensificação das Ações de Supervisão, com acompanhamento das visitas domiciliares, 
destinando 70% da carga horária semanal do Supervisor para essa atividade;

e) Estabelecer parceria com a Vigilância Sanitária e Promotoria Pública para a realização 
de blitz em pontos estratégicos positivos.

f) Intensificação do recolhimento de resíduos sólidos em parceria com a Limpeza Urbana, 
Meio Ambiente, Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social (Projeto Eu Cuido do 
Meu Quintal).

3.13 – Controle do Vetor Adulto por meio de Máquinas de Ultra Baixo Volume (UBV).

a) Realização de bloqueio de transmissão da dengue:

� Deverá ser realizado bloqueio dos referidos casos, com maior brevidade possível, de 

acordo com o critério técnico estabelecido (02 ou mais casos num raio de 150 metros).

Responsável: 1ª DIRES- Equipes de UBV costal de ACE da SMS/ CCZ.

                      CCZ – Equipes de campo do PMCD e do SEVTV.

b) As ações de UBV pesada serão solicitadas a Secretaria de Saúde do Estado de acordo com
a situação entomo-epidemiológica.
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4- METAS PACTUADAS COM O MS:

O município de Salvador possui atualmente cerca de 1.352.761 imóveis (até o segundo andar), 
e estará pactuando para ano de 2011, a realização de seis ciclos anuais de tratamento, um LI 
(Levantamento de Índice) a 10% e três Levantamentos de Índice Rápido para o Aedes aegypti
(LIRAa).
O percentual de cobertura a ser alcançado será de 80% pela PAP, o que corresponde a  
1.082.187 imóveis/ ciclo e 6.493.122 imóveis/ ano. Para o 1º ciclo/ 11 foram programados 
959.446 imóveis para as atividades de tratamento. (Quadro 1).

4.2- Ações de Mobilização Social:

As atividades de mobilização, educação e comunicação estão acontecendo, principalmente 

através das reuniões mensais do GT de Combate a Dengue, com a presença do Secretário 

Municipal da Saúde, nas quais são organizadas as ações de mobilização, tendo como 

referência os resultados do LIRAa. 

Durante o período de março a agosto/ 10, foram realizados 15 mutirões de limpeza, com 

objetivo de retirar materiais inservíveis (copos, garrafas, potes plásticos, latas, etc.) do 

ambiente domiciliar e dos terrenos baldios, evitando o surgimento de novos criadouros do 

Aedes aegypti. (Quadro 3) 

 
Ações desenvolvidas durante o ano de 2010, e a serem implementadas em 2011:

� Realização de 20 mutirões de limpeza para combate a dengue, com objetivo de retirar 

materiais inservíveis (copos, garrafas, potes plásticos, latas, etc.) do ambiente 

domiciliar e dos terrenos baldios, evitando o surgimento de novos criadouros do Aedes 

aegypti. (Quadro 2).

� Realização do Seminário de Mobilização da rede de parceiros para o trabalho de 

mobilização social – 12 de novembro/10.

� Entrega de mais de 20.000 capas para cobertura de depósitos (caixas d’água, tanques e 

tonéis).(Gráfico 5)

� Intensificação das ações de divulgação para combate a dengue através da imprensa 

(falada e escrita), dos Agentes Comunitários, das escolas e da comunidade.

� Capacitação de diretores e coordenadores das escolas municipais quanto às ações de 

controle do vetor e prevenção da dengue, como parte do Projeto dos Agentes Mirins 

de Saúde. 

� Capacitação de funcionários da Universidade Católica de Salvador quanto às ações de 

controle do vetor e prevenção da dengue, Campus da Palma, Lapa, Pituaçú, Garibaldi 

e Federação.
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� Ação intersetorial em bairros com alto índice de infestação.

� Realização de diversas atividades do Projeto de Mobilização Social para Prevenção e 

Controle da Dengue, conforme o quadro 4.

� Adesão do município ao Projeto de Mobilização Social para Prevenção e 

Controle da Dengue, em parceria com a SESAB e FLEM - Fundação Luís 

Eduardo Magalhães.

Neste sentido, no âmbito do projeto de Mobilização Social para Prevenção e Controle da 

Dengue, parceria do Estado da Bahia, Fundação Luis Eduardo Magalhães e Secretaria 

Municipal da Saúde, encontram-se o Plano de Ação do Município do Salvador. Uma 

abordagem de estratégias mobilizadoras para a redução do índice de infestação do Aedes 

Aegypti em bairros da capital baiana por meio de ações socioeducativas. Tal técnica mostra-se 

de fundamental importância para mudança de comportamento da população atual, e 

preparação das próximas gerações de adultos mais sensibilizados e comprometidos em cuidar 

do seu meio – a sua comunidade.    
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ANEXOS

Quadro 1- Demonstrativo da pactuação da cobertura de imóveis, programação e 
metas atingidas pelo PMCD, no ano de 2010.

Fonte: CCZ SEVTV/ PMCD

Quadro 2-
Pactuação

do Quantitativo de  Imóveis  para o Programa Municipal de Controle Dengue 
para o ano de 2011.

Fonte : CCZ/ SEVTV/ PMCD

Meta atingida (%)
Pactuação

CICLOS
2010

Imóveis
existentes
2º andar
p/ pactuação 

Pactuação 
PAP (80%)

Imóveis
Programados

Imóveis
Trabalhados

Pactuado 
PAP(80%)

Programado Existente

1º Ciclo 1.229.761 983.809 880.139 668.263 68,0 76,0 54,3

2º Ciclo 1.229.761 983.809 1.008.177 783.849 79,7 77,7 63,7

3º Ciclo
1.229.761 983.809 1.113.018

823.665
83,7 74,0 67,0

4ºCiclo
1.229.761 983.809 829.794

618.414
62,9 74,5 50,3

5ºCiclo
1.229.761 983.809 868.237

653.380*
66,4 75,3 53,1

Total 6.148.805 4.919.045 3.831.128 3.547.571 72,1 92,6 57,7

Quantitativo de 
ACE em campoCICLOS- 2011

Imóveis
existentes 2º 
andar
p/ pactuação

Pactuação PAP 
(80%) Imóveis

Programados

1º Ciclo 1.352.761 1.082.187 1.436 959.446
2º Ciclo 1.352.761 1.082.187

3º Ciclo 1.352.761 1.082.187

4º Ciclo 1.352.761 1.082.187

5º Ciclo 1.352.761
1.082.187

6º Ciclo 1.352.761
1.082.187

Total
8.116.566 6.493.122
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Gráfico 1- Resultados dos Índices de Infestação Predial , no período de 2009 a 2010, em 

Salvador.

Fonte: CCZ/ SEVTV/PMCD

Observa-se o decréscimo do IIP de 0,9 do 3º para 4º LIRAa/10, que pode ser atribuído às 
atividades de campo pelos ACE e término  do período chuvoso, diminuindo a oferta de 
depósitos . 
O município de Salvador saiu da faixa de alto risco para a faixa de médio risco (alerta) 
para ocorrência de epidemia de dengue.

Gráfico 2- Comparativo entre os  Índices de Infestação Predial por Subcoordenação, 
no ano 2010.

Fonte: CCZ/ SEVTV/PMCD
Em onze subcoordenações (DS) observou-se queda no Índice de Infestação Predial (IIP),  que pode ser atribuído às 
atividades de campo (visita casa-a-casa, inspeção, tratamento de depósitos com larvicida e eliminação de depósitos). 
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Gráfico 3 - Comparativo entre a Situação de risco dos estratos, do último LIRAa/09 e o 
2º e  1ºLIRAa /10, em Salvador.

Fonte: CCZ/ SEVTV/PMCD

Comparando o LIRAa Nacional de 2009 e o de 2010, observa-se que as áreas de médio risco permaneceram no mesmo 
patamar, porém, houve decréscimo nos estratos de baixo risco e aumento dos estratos de 
alto risco. Entretanto, comparando-se o 3º e o 4º LIRAa/ 10 (LIRAa Nacional) observa-
se um aumento no quantitativo de estratos de baixo e médio  risco, e uma queda 
bastante significativa, dos estratos de alto risco para ocorrência de epidemia de dengue.
<1 % - Baixo Risco
>1% a < 3,9% - Médio risco
> 3,9% - Alto risco 

Gráfico 4 - Comparativo entre os criadouros preferenciais para o Aedes aegypti, em 
Salvador, 2010.

Fonte: CCZ/ SEVTV/PMCD
Observa-se uma diminuição da infestação nos depósitos do tipo D1, D2 e E, que pode ser atribuído a
diminuição do  período chuvoso.  Entretanto, houve aumento dos depósitos relacionados aos domicílios,  
A1, A2, e B.  

A1- Cx. D”água
A2- Tanques e tonéis
B- Vasos, pratos de planta e obj. religiosos
C- Calhas, lajes, ralos
D1- Pneus
D2- Materiais inservíveis 
E – Depósitos naturais
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Gráfico 5- Demonstrativo do quantitativo de capas distribuídas para cobertura de depósitos, 
por subcoordenação, durante 2010.

Fonte: CCZ/SEVTV/ PMCD

Quadro 3– Quantitativo dos mutirões de limpeza contra dengue, por subcoordenação, 
realizados em 2010.

Atividade Período DS Bairros
Mutirão de limpeza 26/01/ 10 Cabula/Beiru Calabetão 

 Santo Inácio
Mutirão de limpeza 28/01/10 Pau da lima Novo Marotinho 

 Jd. Nova Esperança
Mutirão de limpeza 04/02/10 Subúrbio Ferroviário Paripe.
Mutirão de limpeza 13/05/ 10 Subúrbio Ferroviário Vista Alegre
Mutirão de limpeza 18/05/10 Subúrbio Ferroviário Coutos
Mutirão de limpeza 13/07/10 Cabula/Beiru Mata Escura

Mutirão de limpeza 15/07/10 Cabula/Beiru Calabetão 
 Santo Inácio

Mutirão de limpeza 20/07/10 Cabula/Beiru Pernambués.
Mutirão de limpeza 22/07/10 Cabula/Beiru Saramandaia.
Mutirão de limpeza 03/08/10 S. Caetano/ Valéria Alto do Cabrito
Mutirão de limpeza 05/08/10 S. Caetano/ Valéria Boa Vista de S. Caetano
Mutirão de limpeza 12/08/10 S. Caetano/ Valéria Valéria.
         Fonte: CCZ/ SEVTV/PMCD
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Quadro 4- Demonstrativo das atividades desenvolvidas no Projeto de Mobilização Social de 
Prevenção e Combate a Dengue, no período de novembro e dezembro de  2010.

NOVEMBRO/ 10
DATA ATIVIDADES LOCAL
05 Reunião com ACE’s mobilizadores. CCZ
05 Visita a Comunidade Recanto Verde Canabrava
11 Visita da FLEM (GET DENGUE) Bairros elencados para o 

projeto
12 Seminário de Sensibilização – Rede de parceiros Auditório da SMS
12 Seminário de Sensibilização - ACE’s CCZ
16 Reunião com ACE’s mobilizadores CCZ
19 Reunião com  ACE’s mobilizadores CCZ
23 Gincana Estudantil Liberdade
24 Reunião com  ACE’s  mobilizadores CCZ
25 Fórum para escolha de Articuladores Sussuarana.
25 Caminhada da Dengue Alto do Cabrito
26 Exposição Dengue Liberdade
29 Fórum para escolha de Articuladores Liberdade
30 Fórum para escolha de Articuladores Canabrava

DEZEMBRO/ 10

DATA ATIVIDADES LOCAL
01 Fórum para escolha de Articuladores Alto do Cabrito
02 Fórum para escolha de Articuladores Faz. Coutos
03 Reunião com  ACE’s  mobilizadores CCZ
14 Fórum para escolha de Articuladores Canabrava
15 Palestra Escola Gilberto Pires Alto do Cabrito

15 Palestra Escola Gilberto Pires Alto do Cabrito
15  Mutirão de limpeza Valéria
16  Mutirão  de limpeza Marechal Rondon
16 Mutirão  de limpeza Pirajá
16 Caminhada Fz. Coutos
17 Mutirão  de limpeza B. Vista de S. Caetano
17 Mutirão  de limpeza S. Caetano II
17 Reunião com agentes comunitários Liberdade  CANCELADO
18 Palestra Feira da Paróquia C. de Jesus Alto do 

Cabrito
18 Palestra – Natal Solidário Sussuarana
18 Feira Paróquia A. Cabrito
19 Palestra – Natal Solidário Sussuarana
19 Reunião na Igreja Presbiteriana Canabrava
20 Capacitação para articuladores- FLEM ADIADO
20 Reunião com  ACE’s  mobilizadores CCZ
28 a 30 Sensibilização sobre a dengue Hospital do Subúrbio
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Quadro 5- Demonstrativo das atividades desenvolvidas no Projeto de Mobilização Social de 
Prevenção e Combate a Dengue, para o mês de janeiro de  2011.

JANEIRO/ 11

DATA ATIVIDADES LOCAL
03 Contatos com articuladores Canabrava
04 Reunião - ACES CCZ
04 Divulgação na radio local Sussuarana
07 Reunião articuladores e lideres Canabrava
07 Feira da Saúde e Cidadania Itacaranha
11 Capacitação (Liberdade, Curuzu, 

Sussuarana,Tancredo Neves e Mata Escura)
IFBA (antigo CEFET)

12 Capacitação ( Canabrava,F. Coutos , 
Mirantes de Periperi , Itacaranha e A. 
Cabrito)

IFBA (antigo CEFET)

17  Panfletagem Alto do Cabrito
17 Exibição na rádio comunitária F. Coutos
18  Panfletagem Alto do Cabrito
18 Panfletagem Canabrava
18 Reunião diretoria do DST F. Coutos
19  Panfletagem Alto do Cabrito
19 Panfletagem F. Coutos
19 Panfletagem    Itacaranha
19 Visita a sede do vitoria Canabrava
20  Panfletagem Alto do Cabrito
20 Palestra Itacaranha
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5. Perfil epidemiológico da Dengue em Salvador.

No período de 2007 a 2010 os casos notificados de dengue apresentam curvas que oscilaramm 

conforme a ocorrência das chuvas no município destacando-se picos em semanas epidemiológicas 

distintas para cada ano analisado (Gráfico 1).

Gráfico 1

Casos Notificados de Dengue por Semana Epidemiológica do Início dos Sintomas, 
Salvador-Ba, 2004 - 2010*
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Fonte: SINANET/VIEP (dados atualizados em 10/11/09) 

 
O diagrama de controle de casos notificados de dengue por semana epidemiológica apresenta um 
deslocamento do cume da curva de casos de 2010 para semanas onde era esperado uma diminuição 
da incidência. A explicação desse fenômeno está relacionada à sazonalidade da doença. O ano 2010 
apresentou um inverno com altos índices pluviométricos seguidos de dias ensolarados situação 
ambiental propicia para o acúmulo de água parada e disseminação da larva do Aedes Aegypti.  
(Gráfico 2)
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Gráfico 2

Diagrama de Controle dos Casos Notificados de Dengue, Salvador-BA, 2010*
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A distribuição dos casos de dengue por faixa etária mostra que os adultos jovens (20 a 49 anos) são 

os mais acometidos pela doença, seguida pelos menores de 19 anos. (Gráfico 3)

Gráfico 3

Proporção dos Casos Notificados de Dengue segundo Faixa Etária, Salvador-BA, 2004-2010*
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Desagregando por distrito sanitário se percebe que sete distritos apresentaram aumento do número 

de casos em 2010 em relação a 2009 (São Caetano, Liberdade, Boca do Rio, Itapuã, Cabula, Pau da 

Lima e Cajazeiras). Quanto ao coeficiente de incidência os distritos que apresentaram maiores riscos 

foram: Liberdade, Itapagipe, Centro Histórico e Itapuã. (Tabela 1).

Tabela 1 – Número e coeficiente de incidência de dengue por Distrito Sanitário , Salvador 2009 e 
2010***
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2009 2010

SALVADOR 7.275 7.862 242,7 262,2
Centro Histórico 274 253 392,9 362,7
Itapagipe 830 814 479,0 469,7
São Caetano 562 748 211,6 281,6
Liberdade 473 1011 274,2 586,0
Brotas 528 491 200,2 186,2
Barra/Rio Vermelho 955 390 261,4 106,8
Boca do Rio 272 420 204,5 315,8
Itapoan 529 759 237,8 341,2
Cabula/Beiru 1008 1221 235,1 284,8
Pau da Lima 352 881 97,4 243,8
Suburbio Ferroviário 924 502 263,3 143,1
Cajazeiras 178 203 93,0 106,1
Ignorado 390 169
*Dados atualizado em (01/12/2010), sujeitos à alteração. Dados 2010 (Jan-Nov)
** Incidência por 100.000 hab

UF
TOTAL JAN a DEZ* INCIDÊNCIA** 

2009
INCIDÊNCIA** 

2010

***Dados preliminares

Fonte: SINAN

Para identificar municípios com vulnerabilidade à epidemia de dengue pelo sorotipo DENV1 no ano 
2011 o Ministério da Saúde elaborou uma matriz que considerou, concomitantemente, alguns 
parâmetros os quais foram discutidos pelos técnicos da vigilância epidemiológica do Município e do 
Estado para adaptação a realidade de Salvador os quais foram:  coeficiente de incidência de anos 
epidêmicos (2002 e 2009), índice de infestação predial mensal (2006 a 2010) e densidade 
demográfica.  Esses dados foram trabalhados tendo como base de calculo as seguintes informações:

1. Zonas de Informação (ZI) de Salvador como unidade espacial padrão, as mesmas correspondem a 
áreas do município; 

2. Utilização de malhas geográficas da base de dados cartográficos disponibilizadas pela CONDER 
para espacialização da matriz de vulnerabilidade;

3. Cálculo das incidências dos anos de epidemia de dengue (2002 e 2009) utilizando as populações 
estimadas do ano por ZI, segundo IBGE.

O mapa apresenta zonas de informação (ZI) que varia de Baixo Risco (27,37% das ZI) a 
Risco Muito Alto (23,05% das ZI). As áreas de risco muito alto compreendem parte considerável dos 
distritos do Subúrbio, Liberdade, Cabula, Pau da Lima e Boca do Rio. 

Essas informações estarão contribuindo para uma vigilância ainda mais oportuna e efetiva na 
medida em que possibilita concentrar das ações de controle nas ZI de maior vulnerabilidade. 
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Tabela 1 - Incidência de Casos de Dengue segundo Distrito Sanitário, 
por 100.000 hab. Salvador-BA, 2009 E 2010*.

Fonte: SINANET/VIEP

Em relação à classificação, final dos casos, 3.703 (52,37%) continuam como inconclusivos e 1.902 

(26,90%) foram classificados como dengue clássico (Tabela 2). Vale ressaltar que os dados de 

classificação final encontram-se com problema no SINANNET. Durante epidemias, o município adota 

o preenchimento apenas da notificação, não preenchendo a ficha de investigação, isto contribui para 

que alguns campos como classificação final e evolução permaneçam com um grande percentual 

inconclusivo/ignorado/branco (tabela2).

Em períodos não epidêmicos, a orientação do Ministério da Saúde (MS) é que sejam colhidas 

amostras em 100% dos casos suspeitos de dengue e que realize isolamento viral em área onde o 

vírus ainda não foi identificado. Em períodos epidêmicos, a recomendação é a realização de 

sorologia em apenas uma amostra dos pacientes com dengue clássico, pois a confirmação da maioria 

dos casos será feita pelo critério clínico-epidemiológico após a confirmação laboratorial da circulação 

viral na área. Em geral, tem-se estabelecido que esta amostra seja a sorologia de um a cada dez 

pacientes com suspeita de dengue. A coleta laboratorial deve ser realizada em 100% dos casos 

suspeitos com FHD.
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As atividades de monitoramento da circulação viral demonstram que os sorotipos DEN-1, DEN-2 e 

DENV-3 estão circulando no município. Porém, devido a características peculiares dos distritos (alta 

densidade demográfica) e com a introdução do DENV4 no país faz-se necessário a manutenção das 

unidades sentinelas para fazer a vigilância de uma possível introdução desses vírus. 

Para melhoria do monitoramento dos casos suspeitos de dengue foi elaborada planilha semanal que 

foi simultaneamente distribuída com os Distritos Sanitários, o setor de Zoonoses e a Divisão 

Epidemiológica (DIVEP), além de acesso semanal aos resultados laboratoriais através do portal 

entomologia/DIVEP. O sistema SINAN agora on-line na rede municipal via intranet, dará condição 

mais oportuna na identificação dos casos notificados semanalmente.
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6. APOIO DIAGNÓSTICO

.

6.1 Rotina para Coletta: 

a. ISOLAMENTO VIRAL (Até o 5º dia de doença preferencialmente no 
período febril)

OBS: Para realização da coleta o paciente deve estar portando RG e Cartão SUS.

Auxiliar/Técnico de enfermagem 
recebe a solicitação da coleta do 
médico e/ou enfermeira

Separa o material 
necessário confirma 
o nome do paciente 
e realiza a coleta.

INÍCIO Coletar 10 ml 
(mínimo de 05 
ml) de sangue 
total, em tubo 
estéril, 
hermeticamente 
fechado, com 
tampa de rosca 
ou tubo a vácuo. 
Em crianças 
pequenas coletar 
entre 02 a 05 ml 
(colher o 
Maximo volume 
possível);

Identificar a amostra de 
forma completa e 
legível, com caneta 
resistente a água. Evitar 
abreviaturas.

Colocar em temperatura ambiente 
por 20 a 30 minutos, para a 
formação do coagulo, depois 
colocar em geladeira 2 a 6 horas 
para retração do coágulo;

ENVIAR EM ISOPOR EXCLUSIVO, 
COM A INFORMAÇÃO EXTERNA
QUE TRATA-SE DE 
ISOLAMENTO VIRAL PARA DENGUE

FIM
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As amostras, para realização de Sorologia ou Isolamento Viral, deverão estar 

acompanhadas das respectivas fichas de notificação da Dengue, devidamente 

preenchidas. 

b. SOROLOGIA (a partir do 6º dia de doença, preferencialmente entre o 6º e 
10º dia).

Auxiliar/Técnico de enfermagem 
recebe a solicitação da coleta do 
médico e/ou enfermeira

Separa o material 
necessário confirma 
o nome do paciente 
e realiza a coleta.

INÍCIO Coletar 10 ml 
(mínimo de 05 
ml) de sangue 
total, em tubo 
estéril, 
hermeticamente 
fechado, com 
tampa de rosca 
ou tubo a vácuo. 
Em crianças 
pequenas coletar 
entre 02 a 05 ml 
(colher o 
Maximo volume 
possível);

Identificar a amostra de 
forma completa e 
legível, com caneta 
resistente a água. Evitar 
abreviaturas.

Colocar em temperatura ambiente 
por 20 a 30 minutos, para a 
formação do coagulo, depois 
colocar em geladeira 2 a 6 horas 
para retração do coágulo;

ENVIAR EM ISOPOR EXCLUSIVO, 
COM A INFORMAÇÃO EXTERNA
QUE TRATA-SE DE 
SOROLOGIA PARA DENGUE

FIM
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6.2- Rotina para acondicionamento, transporte e envio de amostra.

* As amostras devem ser enviadas ao LACEN. Endereço: Rua Waldemar Falcão, 123 –
Brotas, Salvador- Ba. Tel (71) 3356 2299/ 3276 1721.

NOTA 1: Nas unidades de Pronto Atendimento próprias (PA Hélio Machado, 

PA Adroaldo Albergaria e PA Rodrigo Argolo) das 07 às 19hs serão realizados 

os exames de hemograma.

Auxiliar/Técnico de enfermagem 
Acondiciona o tubo com soro 
devidamente identificado, 
lacrado, em isopor com gelo 
guarnecido em saco plástico.

Encaminhar imediatamente a amostra 
acompanhada da ficha “Para 
Diagnostico Laboratorial de Dengue”, 
devidamente preenchida.

INÍCIO

Caso não esteja disponível, enviar 
as seguintes informações: nome 
completo, idade, sexo, endereço, 
profissional e unidade solicitante, 
data de início dos sintomas, 
antecedente de dengue ou vacina 
contra febre amarela, resumo da 
história clínica data de coleta e 
natureza da amostra (sangue ou 
tecidos).

Encaminhar pelo serviço de motoboys ou 
motorista, do Laboratório Central de 
Salvador, solicitados pelos telefones: 
2201-8618 e/ou 2201-8603

FIM

ENVIAR EM ISOPOR EXCLUSIVO,
COM A INFORMAÇÃO EXTERNA

QUE TRATA-SE DE
SOROLOGIA OU ISOLAMENTO 

VIRAL PARA DENGUE

Entregar as amostras no Laboratório Central de 
Salvador ou LACEN-BA* conforme necessário 
para o seu respectivo processamento
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NOTA 2: Durante as noites, sábados, domingos e feriados o referido exame 

será realizado no Laboratório Central de Salvador.

NOTA 3: Se por algum motivo o serviço de motoboys estiver suspenso, as 

unidades encaminharão as amostras através do carro do respectivo DS.

6.3- FLUXO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS DE SANGUE COLETADAS

OBS: Para sorologia e isolamento da Dengue, a amostra coletada deve aguardar 30 

minutos em temperatura ambiente e depois permanecer em geladeira por até 5hs. 

(Seguir orientação do LACEN).

Auxiliar/Técnico de 
enfermagem coleta a amostra 
conforme rotina preconizada 

pelo Laboratório.

Acionar Laboratório Central 
para transportar amostra, 

conforme rotina.

Preencher ficha “Para Diagnostico 
Laboratorial de Dengue” de forma 

legível e sem rasura.

Acondicionar a amostra 
conforme rotina.

Amostra de sangue para o 
hemograma pode aguardar em 
ambiente climatizado por até 3 
horas sem prejudicar o exame.

INÍCIO

Encaminhar a amostra 
para o laboratório 
conforme rotina.

Aguardar o retorno do 
Laboratório.

FIM
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7. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

7.1- Planejamento de ações:

A informação é um importante parceiro nos programas de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Isso é possível graças à divulgação de dados científicos em 

linguagem popular, possibilitando a compreensão por parte da população. No caso 

da dengue, e considerando que a população é co-responsável no combate à 

doença, o acesso à informação possibilita o esclarecimento de dúvidas, formas de 

prevenção e combate. Por isso, o papel da Assessoria de Comunicação da 

Secretaria Municipal da Saúde é dividir essa tarefa de mobilização e divulgá-la ao 

maior número de pessoas possível. Para isso, foram estabelecidas algumas 

estratégias.

Produção de textos informativos, notas e matérias;

• Produção de campanhas institucionais para veiculação (jornais, revistas, 

rádios, TVs, sites); 

• Agendamento de coletivas (quando houver necessidade);

• Utilização dos recursos de comunicação que podem orientar a população em 

ações contra o mosquito transmissor da dengue (TV, jornais, revistas, rádio, 

sites, blogs, folhetos);

• Estabelecimento de agenda positiva com a mídia: marcação de entrevista 

sobre o tema dengue, englobando ações de prevenção e assistência; 

• Divulgação e cobertura de eventos/ações sobre o tema (mutirões de limpeza, 

palestras, capacitações, feiras...);

• Atualização sistemática das tecnologias de informação e comunicação (site e 

intranet);

• Apoio às equipes técnicas (Distritos Sanitários, Unidades de Saúde e Nível 

Central) para divulgação de ações e/ou materiais;

• Clipagem dos veículos de comunicação (impresso/eletrônico), para 

acompanhamento da repercussão e definição de novas estratégias.

• Levando em conta que campanhas de combate à dengue devem circular 

intensivamente durante todo o ano, algumas das ações acima citadas são 

executadas de forma sistemática, sem interrupção.
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• Orientar a população sobre a dengue, direcionando-o para a unidade de 

saúde mais próxima de sua residência, e informar a importância de iniciar a 

hidratação precoce e observar repouso.

• Realizar estratégias para mobilização e educação em saúde com a

população.

• Realizar ação educativa com moradores de rua.

• Realizar ações educativas em festas populares.

• Viabilizar material educativo para população.

• Divulgar o Programa Municipal de Combate a Dengue nas borracharias.

• Divulgar o Plano de Contingência a todos os Distritos Sanitários e 

profissionais de Saúde, para Instrumentalizar as ações de combate a dengue 

no município de Salvador. 

7.2  Disque Saúde

O Disque Saúde 160 disponibiliza a comunidade um serviço gratuito de informação a respeito 
da rede de saúde municipal, formas de prevenção e orientação para evitar a proliferação dos 
mosquitos, registro de possíveis focos de dengue, com solicitação e encaminhamento imediato 
para Centro de Controle de Zoonoses. 

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h.
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7.3 FLUXO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO E ENCAMINHAMENTO DE 
PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE:

Início

Cidadão liga 
para o Disque 
Saúde 160

Informa apresentar sintomas da 
doença dengue e solicita 

orientação

Atendente Disque Saúde 160 
orienta o cidadão a procurar o 
Posto de Saúde, com Pronto 
Atendimento, mais próximo a 

sua residência.

Informa o endereço da Unidade 
de Saúde e Finaliza a ligação.   Fim
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7.4 FLUXO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA REGISTRO E 
ENCAMINHAMENTO DE POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE:

Informa local com possível 
foco de mosquito da dengue 

ou casos da doença.
(Principalmente casos de 
Dengue Hemorrágica)

Início

Atendente do Disque Saúde 
160 faz o registro no 

sistema “SACS”, com todos 
os dados necessários.

Informa número do 
protocolo e finaliza a 

ligação.

A Gestão Disque Saúde 160 faz 
a revisão do protocolo e envia 
para o CCZ através do sistema 

“SACS”.
Fim

Cidadão liga 
para o Disque 
Saúde 160

 Realiza o 
registro no 
sistema 
“SACS”.
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8. ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA REDE, DE ACORDO COM A 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE DENGUE (BRASIL, 2009)

8.1- Estruturação e Organização:

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
DISTRITO SANITARIO CENTRO HIDTORICO  TELEFONE 3611-4130  FAX 3611-6823
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES 270,SOBRE LOJA 
COORDENADORA: JOSÉLIA CARMEN BAUZON    CELULAR: 8782-4750
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
POPULAÇÃO :68.598 HAB.
DISTRITO SANITÁRIO : CENTRO 
HISTÓRICO

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

2.º C.S. Ramiro de Azevedo        AB 5.º CENTRO HNS
C.S. Dr. Péricles Esteves Cardoso          A 3611-4136/4137 MANOEL VITORINO
C.S. Santo Antônio + PACS          A 3611-4132/4133 SANTA IZABEL
PACS Santo Antônio           A 3611-4132/4133
C.S. São Fr4ancisco + 01 Equipe de Saúde 
Mental           A 3611-4132/4133
19º C.S. Pelourinho           A 3611-6821/6822
CAE Centro - C.S. Carlos Gomes           A 3611-6826/6827

6828/6829/6830
Centro de Ref. À Saúde do Trabalhador          A 3145-0544
USF Gamboa-Saúde da Família Iraci Isabel da 
Silva         AB 3611-6419/6420
CEO - Centro de Especialidades  
Odontológicas          A 3611-6819
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CAP's Dr. Antonio Roberto Pelegrino          A 3321-4732/3679
USF Terreiro de Jesus        AB 3283-5581

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario Itapagipe Telefone : 3611-6553
ENDEREÇO : Rua Henrique Dias 249 ,Bomfim 
Coordenador : Dr. Leonardo Aguiar Trench                     Telefone: 8749-5778
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População -170.442 hab 

DISTRITO SANITÁRIO : ITAPAGIPE

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

CAPS Prof. Adilson Peixoto Sampaio            A . 16.º CS PA MARIA CONCEIÇÃO 
HOSPITAL COUTO 
MAIA

CTM-Álvaro Rubin Pinho (Centro Terapêutico            A 3611-8555/6556 IMBASSAHY OSID
Municipal Saúde Mental)            A 6557/8558/6559 PA CURUZU HOSPITAL SÃO JORGE
CEO de Roma           A 3117-8657
CTA Marymar Novaes (Centro de Testagem e           A 3611-6565 / 6566
Acomselhamento)           A
C.S. Virgílio Carvalho           AB 3611-6563 / 6564
10º C.S. Ministro Alkimin           AB 3611-6561 / 6562

          A 6583/ 6563/ 6564
C.S. Milton Santos          A (3) 314-8343
USF Joanes Centro Oeste         A 3611-5200 / 5201
USF Joanes Leste         A 3611-5202 / 5203
Residência Terapêutica         A 3186-1043/1005

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
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Distrito Sanitario Liberdade 
Endereço : Complexo César de Araujo , Praça Conselhero  João Alfredo, s/n  Telefone 3611-4006 
Coordenadora: Drª Maria Regina Oliveira Santos           Telefone: 8871-5464
Coordenação :Nivel Central Lucia Montero Fernanda Olivera Maron Domingos Passos 
População 175.405 hab

DISTRITO SANITÁRIO : LIBERDADE

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

3º C. S Professor Bezerra Lopes + PACS – 2.           AB 3611-4138/4139 16.º CS PA MARIA CONCEIÇÃO 
4140/4141/4145 IMBASSAHY HC

SEMAE (dentro do 3º Centro)           A H Ernesto Simões 
CAPS 2             A PA .Curuzú
C.S São Judas Tadeu + PACS             A 3611-4013 / 4014
1ª UAO Unidade de Atendimento Odontológico  PA             A 3611-4015 / 4016
USF Santa Mônica             A 3611-4009 / 4010
16° C.S. PA  Maria Conceição Santiago Imbassay           AB 3386-2083
 + PACS 2            A  3388-3310
USF San Martins            A  3389-4422

Tel. Público
CAPS Cia           A

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario de Brotas  Telefone : 3611-2957  Fax:3611-2960
Endereço : Rua Fontunato Benjamin Sabak, s/n  
Coordenadora : Drª Loricea de Cerquera Daltro  : Telefone 9248-7050
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População: 259.344 hab

DISTRITO SANITÁRIO : BROTAS
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UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

C.S. Cardeal da Silva             A 3611-2963/2964 5ºCentro de Saúde HGE
3611-2992 HJV

C.S. Santa Luzia             AB 3261-0120
C.S. Mental Aristides Novis              A 3611-2952/2953

              A 3611-2954
U.S.F Candeal Pequeno               A 3611-3604/3605
C.S. Manoel Vitorino               AB 3611-3800/3801
14º C.S. Mário Andréa                A 3611-2958/2962
2ª UAO - C.S. Odontológico do Dique 3611-2969/2970

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario  Boca do Rio  Telefone: 3611-7314
Endereço: Rua Nova Brasília 
Coordenadora : Drª Maira Carvalho Macedo  Telefone 7812-9276
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População -130.796 hab

DISTRITO SANITÁRIO : BOCA DO RIO

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

12º C.S. Alfredo Boureau – PA Ambulatorial         AB 3797-1750     12º C.S. Alfredo Boureau – PA Ambulatorial
Hospital Geral do 
Estado 

USF Pituaçú - PACS          AB 3363-8618
C.S. Dr. César Araújo -PACS           A 3611-7317/7318
CAPS ROSA GARCIA           A 3489-9795
UNIDADE BASICAS PITUAÇU           A 3611-7315/7316
USF Zumira Barros           A 
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FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
DISTRITO SANITARIO CENTRO HIDTORICO  TELEFONE 3611-4130  FAX 3611-6823
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES 270,SOBRE LOJA 
COORDENADORA: JOSÉLIA CARMEN BAUZON    CELULAR: 8782-4750
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
POPULAÇÃO :68.598 HAB.

DISTRITO SANITÁRIO : BARRA - RIO VERMELHO

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

5º C.S. Clementino Fraga          AB 3247-1145 5º C.S. Clementino Fraga
Hospital Geral do 
Estado 

          A 3245-3650/8127 Hospital Jorjge Valente 
9º C.S. Sabino Silva           A 3611-3536/3537 Hospital São Marcos 
15º C.S. Eduardo Araújo           A 3611-3542/3543 Hospital Espanhol
C.S. São Gonçalo - PACS    A 3611-1340/1341 Hospital Portugues 
USF Calabar           A Hospital Salvador 
C.S.Dr.Osvaldo Caldas Campos - Santa Cruz -PACS           A 3611-3540/541 Hospital Aliança
C.S. Mental Oswaldo Caldas Camargo           A 3611-3916/3917

3611-3923
USF – Garcia         A 3611-1334/1335
USF – Federação         AB 3611-1338/1339
USF – Alto das Pombas         AB 3611-1332/1333
CAE - Centro de Referência Doenças         A 3611-3538/3539
Cardiovasculares  Dr° Adriano Pondé 3611-3560
Caps Prof. Luis Meira Lessa          A 3335-6827
Caps Garcia          A 3326-7408

3329-1004

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario Pau da Lima : Telefone 3611-7836
Endereço : Estrada das Muriçoca ,09 Ed. Miguel Arcajo , 
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Coordenadora : Drª Watusy Careta 
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População  355.474
DISTRITO SANITÁRIO : PAU DA LIMA

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

C.S. Pau da Lima -  Edgar Pires da Veiga - PACS            A 3611-7830/7831 C.S. São Marcos - PA Hospital São Refal 
C.S. Sete de Abril            AB 3611-7832/7833 Hospital Dois de Julho

 7860/7861/7862 Clinica São Bernado 
C.S. Dom Avelar              A 3392-8772/8773
C.S. Cecy Andrade             A 3611-5214/5215
20º C.S. Castelo Branco             A 3611-5316/5317
C.S. Canabrava - PACS             A 3611-7340/7341
C.S. Nova Brasília     AB 3611-7828/7829
C.S. Novo Marotinho            A 3611-7834/7835
USF Canabrava 3611-7338/7339
C.S. São Marcos - PA            AB 3186-2408/2405

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario de Itapuã  :Telefone 3611-7222
Endereço : Rua A Caminho 02, Setor B,s/n ,Mussurunga
Coordenadora : Drª Maria José Ribeiro dos Santos Telefone 9981-1979
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População -218.817

DISTRITO SANITÁRIO :ITAPUÃ

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

PA Dr. Hélio Machado         AB 3611-7122/7123 PA Dr. Hélio Machado Hospital da Aeronáutica 
3611-7118/7119 Hospital Roberto Santos 

7º C.S. Prof. José Mariano- PACS 3611-7116/7117
C.S. Dr. Orlando Imbassahy         AB 3611-7002/7004
C.S. São Cristóvão - PACS         A 3377-2112
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13º C.S.  Prof. Eduardo B. Mamede          AB 3611-7216/7217
USF. Alto do Coqueirinho      A  3611-7121/ 7129
USF. Nova Esperança        A 3301-5063
CEO –  Mussurunga         A 3611-7237
CAPS de ITAPUÃ        A 3285-0396
USF Prof. Aristides Maltez       AB

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario de Cajazeiras 
Endereço:Rua Endel Nascimento Quadra c, Cajazeiras III, Águas Claras.
Coordenadora : Drª Carla Oliveira Bueno da Silva 
COORDENAÇÃO  NIVEL CENTRAL LUCIA MONTERO  FERNANDA MARON  DOMINGOS PASSOS 
População -188.252

DISTRITO SANITÁRIO : CAJAZEIRAS

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

C.S. Nelson Piauhy Dourado               A 3611-5313 5314 PA DE CAJAZERAS
USF Yolanda Pires              AB 3611-5389/5371
USF - Cajazeiras X              AB 3611-5300/5301
USF - Cajazeiras V               A 3611-5309/5310
USF - Boca da Mata 3611-5304/5305

USF Cajazeiras IV              AB 3611-5350/5351
USF Cajazeiras XI 8833-3582

         AB 3309-3684
USF Palestina                A

CAPS Cajazeiras                A 3238-2847
CAPS Águas Claras 3309-9641

               A   3395-1876
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Ceo Cajazeiras V 3395-0888
não instalado

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario Cabula / Beiru :Telefone 3611-5416
ENDEREÇO: Rua Juracutus ,Beco de Coruja ,Saboeiro 
Coordenadora :Drª Rosicleide Araujo Freitas : Telefone 
Coordenação de Nivel Central : Fernanda Maron Lucia Momnteiro Domingos Psoos 
População -421.648

DISTRITO SANITÁRIO : CABULA / BEIRU

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

C.S. Calabetão I            A 3611-5206/5207 PA /Edson Texeira Roberto Santos 
C.S. Doron I 3611-7302/7303 6º C.S. Dr.Rodrigo Argolo IV – PA

           A 3611-7328/7378
11º C. S. Eunísio Coelho Teixeira          AB 3611-5412/5413
C.S. Pernambués  Edson T. Barbosa IV – PA          AB 3611-9012/9013
6º C.S. Dr.Rodrigo Argolo IV – PA         AB 3611-7306/7307
C.S. Engomadeira          A 3611-5414/5415
C.S. Mata Escura II          A 3611-5524/5525
C.S. Pernambuezinho  II- PACS         A 3611-7304/7305
C.S. Santo Inácio II         A 3611-5204/5205
C.S. Sussuarana - PACS       A 3611-5516/5517
Centro Social Urbano Pernambués II - PACS       A 3611-9010/9011
CAPS Pernambués- Eduardo saback Dias Moraes     Reforma 

3460-1957
C.S. Arenoso         A 3611-7300/7301
USF Arenoso - ACS Prof. Guilherme R. Silva          AB 3373-3128
USF. Saramandaia Cristóvão Ferreira            A 3611-9014/9015
C.S. Barreiras            A 3611-5410/5411
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USF. Barreiras 3611-5421/5422

C.S. São Gonçalo - Comunitário          A
3257-
0323orelhão

Arraial do Retiro - Comunitário         A 3257-7532/7389
Tel. Público

Caps Alcool e Drogas          A 3116-4697/4699

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO  DOS PACIENTES POR DISTRITO SANITARIO.
Distrito Sanitario Subúrbio Ferroviário  : Telefone 3611-5416
ENDEREÇO:Rua Santa Luzia 16 ,Periperi : Telefone 3397-6032
Coordenadora :Drª Sivia Dias Pimentel  Telefone 8895-7830
Coordenaçao de Nivel Central Fernanda Maron Lucia Monteiro Domingos Passos 
População -

DISTRITO SANITÁRIO : SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

UNIDADES DE SAÚDE NIVEL DE ATEND. TELEFONE UNIDADE DE REF.
HOSPITAL DE REF. 
SUS 

PA -Adroaldo Albergaria+Centro de Especialidades 
Rua das Pedrinhas, 
s/n, Periperi. 3611-5708/5709 PA Albergaria João Batista de Caribé

Odontológicas - CEO      AB PA de Plataforma
USF Fazenda Coutos II      AB 3521-7005 Hospital  do Subúrbio
UBS Fazenda Coutos III      AB 3611-5910 / 5911
C.S. Fazenda Coutos - Casa do Trabalhador      A 3611-5959/5960
USF Alto de Coutos      AB 3611-5902/5903
C.S. Alto do Bariri - PACS      A 3611-5600/5601
USF Ilha Amarela     AB 3611-5604/5605
USF Itacaranha     AB 3611-5606/5607
USF Beira Mangue     AB 3611-5602/5603
USF Rio Sena    Reforma
USF Alto do Congo       A 3611-5908/5909
USF São Tomé de Paripe       A 3394-8220
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USF Nova Constituinte       A 3407-4584
C. S. Paripe       A 3611-5900/5901
USF Vista Alegre       A 3611-5912/5913
USF Bom Jesus dos Passos      AB 3297-3277
USF Sérgio Arouca     A 3611-5926
Caps- Maria Célia Rocha     A 3397-2846/6596

   3397-2689
USF Alto do Cruzeiro     AB 8894-3181
C.S. Ilha de Maré     A 9967-2569

(Ana Mota)
USF São José de Baixo      A 
USF São João do Cabrito     A
USF Alto de Coutos II     A
USF Estrada da COCISA     A
USF Alto da Terezinha     A
USF Bate Coração     A
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8.2 SAMU

O SAMU apoiará as transferências de pacientes entre as unidades 

básicas, PSF e Pronto-Atendimentos (Inter-hospitalar).

Em caso de epidemia serão montados módulos de saúde para apoio 

às urgências de pacientes que necessitam de atendimento para casos graves 

de dengue.

A Coordenação de urgência e emergência apoiará as ações de 

saúde com a montagem de estruturas físicas e operacionais relacionadas ao 

atendimento emergencial. No caso de epidemia relativa à dengue, buscando 

atender a população com qualidade e eficiência.

O módulo de hidratação para pacientes com Dengue será viabilizado 

com recursos provenientes do Ministério da Saúde através de repasse fundo a 

fundo.

8.3 Unidades de Pronto-Atendimento
Segue abaixo a relação de Pronto-Atendimentos Municipais, bem 

como localização e telefones de contato:

UNIDADE DE SAÚDE TELEFONE

16º Centro – Maria Conceição Santiago � Pau Miúdo 3386-2083

12º Centro Alfredo Boureau (PA) � Marback 3797-1750

5º Centro de Saúde � Av. Centenário 3247-7686

6º Centro de Saúde – Rodrigo Argolo � Tancredo Neves 3611-7306

Centro de Saúde São Marcos � São Marcos 3186-2400 / 2416

Centro de Saúde Edson Teixeira Barbosa � Pernambués 3611-9012 / 9013

Centro de Saúde Adroaldo Albergaria � Periperi 3611-5731 / 5721

Centro de Saúde Hélio Machado � Itapuã 3611-7118 / 7122

César Vaz de Carvalho � Valéria 3611-7912
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8.4. Fluxo de Atendimento

PORTA DE 
ENTRADA

Unidade Básica de 
Saúde / PSF

Pronto 
Atendimento (P.A.)

Módulo de 
Hidratação

Hospital de 
Referência

ALTA ÓBITO
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09- PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE 
DENGUE

9.1 Assistência

Para melhorar a qualidade da assistência  ao paciente com suspeita de dengue faz-se 
necessário  a adoção de medidas  fundamentais: protocolos clínicos definidos; sistema 
de referência e contra-referência  com base na Classificação de Risco, uma ferramenta 
fundamental para minimizar a gravidade da doença. A porta de entrada do paciente com 
dengue, preferencialmente é a Atenção Primária, porém todos os serviços de saúde 
devem estar aptos para: classificar o risco, atender e encaminhar para o serviço 
compatível de acordo com a complexidade da evolução da doença (BRASIL, 2009).

9.2       Classificação de Risco

O estadiamento clínico da doença determina o grau de prioridade no 

atendimento do paciente que, aplicando o protocolo técnico pelo profissional de saúde, 

independente da ordem de chegada do paciente ao serviço de saúde, determina  a 

evolução satisfatória do paciente.  Os quadros a seguir sumarizam, segundo as diretrizes 
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do MS, o fluxograma de atendimento ao paciente com dengue em todos os níveis de 

atenção, seja em período epidêmico ou em não epidêmico.
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – MS
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Visando atender a todas às pessoas com suspeita ou casos de Dengue as Unidades 

Básicas de Saúde Convencionais, Unidades de Saúde da Família, Prontos 

Atendimentos, Conveniadas e outros, foram classificadas em:

 Atendimento do paciente Grupo A –  Atendimento nas Unidades de Atenção 

Primária de Saúde  e  Tratamento em domicílio.

- São as UBS que possuem menor Capacidade Instalada, e irão atender apenas 

aos pacientes com Nível de classificação A.

Atendimento do paciente Grupo B – Unidades de Atenção Secundária em 

Saúde com leitos de Observação.

- São as Unidades de Saúde com maior capacidade instalada, destinadas a 

atender aos pacientes com Nível de Classificação AB (PAs e Unidades que 

podem ser adequadas como de suporte para leitos de observação e unidades 

sentinelas em situações emergenciais). O paciente do Grupo B deve aguardar o 

resultado do hemograma em leito de observação, com hidratação oral e/ou 

venosa.

Atendimento do Grupo C – Unidades de Atenção Terciária em Saúde com 

leitos de Internação.

- São unidades com maior capacidade instalada para casos de urgência,

destinadas a atender aos pacientes com Nível de Classificação C (atendimento o 

mais rápido possível).

Atendimento do Grupo D – Unidades de Atenção Terciária em Saúde com

leitos de Terapia Intensiva

- São unidades hospitalares, destinadas a atender aos pacientes com Nível de

Classificação D (emergência, paciente com necessidade de atendimento 

imediato).
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Hidratação oral

Calcular o volume de líquidos de 60 a 80ml/kg/dia, sendo um terço com solução 

salina e iniciando com volume maior. Para os dois terços restantes, orientar a 

ingesta de líquidos caseiros (água, sucos de frutas, soro caseiro, chás, água de 

coco, etc.), utilizando-se os meios mais adequados à idade e aos hábitos do 

paciente. Especificar o volume a ser ingerido por dia. Por exemplo, para um 

adulto de 70 kg, orientar:

1º dia: 80ml/kg/dia �6,0L:

• Período da manhã: 1L de SORO e 2L de líquidos caseiros;

• Período da tarde: 0,5L de SORO, 1,5L de líquidos caseiros e;

• Período da noite: 0,5L de SORO e 0,5L de líquidos caseiros;

2º dia: 60ml/kg/dia 4L distribuídos ao longo do dia, de forma semelhante.

• A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação, mas 

administrada de acordo com a aceitação do paciente;

• Não existe contra-indicação formal para o aleitamento materno;
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Antieméticos

• Bromoprida:

- Crianças 1 gota/kg até de 8/8 horas (respeitar dose máxima para peso e idade);

- Adultos – 1 comprimido de 10mg até de 8/8 horas;

Antipruriginosos:

O prurido na dengue pode ser extremamente incômodo mas é auto-limitado, 

durando em torno de 36 a 48 horas. A resposta à terapêutica antipruriginosa usual 

nem sempre é satisfatória, mas podem ser utilizadas as medidas abaixo:

• Medidas tópicas: banhos frios, compressas com gelo, talcos mentolados, pasta 

d’água, etc.;

Drogas de uso sistêmico:

���� Dexclorfeniramina:

- Crianças – 0,15 mg/kg/dia até de 6/6 horas;

- Adultos – 2mg até de 6/6 horas;

���� Loratadina:

- Crianças – 5mg 1 vez ao dia para paciente com peso <30kg;

- Adultos – 10mg 1 vez ao dia;

Orientar aos pacientes e familiares 

Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar imediatamente à 

Unidade, em caso do aparecimento de sinais de alerta;

O desaparecimento da febre (entre o 2º e 6º dia de doença) marca o início 

da fase crítica, razão pela qual o paciente deverá retornar para nova 

avaliação no primeiro dia desse período.

Crianças devem retornar à Unidade, 48 horas após a primeira consulta.

ATENÇÃO: O uso de antitérmicos é recomendado para todos os pacientes com febre, 

principalmente para crianças menores de dois anos que tenham risco de convulsões.
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Esses pacientes devem ser atendidos inicialmente nas unidades de atenção básica, 

podendo necessitar de leito de observação, na dependência da evolução.

Conduta diagnóstica

a) Exames específicos:

• Obrigatório;

b) Exames inespecíficos:

• Hematócrito, hemoglobina, plaquetas e leucograma;

• Obrigatório para todos os pacientes do grupo;

• Coleta imediata e resultado no mesmo dia.

Conduta Terapêutica (CT- B)

a) Hidratação oral conforme recomendado para o grupo A, até o resultado do 

exame;

b) Sintomáticos (analgésicos e antitérmicos);

c) Seguir conduta conforme resultados dos exames inespecíficos:

- Paciente com hemograma normal:

• Tratamento em regime ambulatorial, como o grupo A;

- Paciente com hematócrito aumentado em até 10% acima do valor basal ou, na 

ausência deste, as seguintes faixas de valores: crianças: >38% e <42%; mulheres: 

>40% e <44%; homens:>45% e <50%;e/ou plaquetopenia entre 50 e 100.000 

céls/mm3 e/ou leucopenia <1.000 céls/mm3:

• Tratamento ambulatorial;

• Hidratação oral rigorosa (80ml/kg/dia), conforme orientado no grupo A;

• Sintomáticos;

• Orientar sobre sinais de alerta;

• Retorno para reavaliação clínico-laboratorial em 24 horas e re-estadiamento;
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- Paciente com hematócrito aumentado em mais de 10% acima do valor basal ou, 

na ausência deste, os seguintes valores: crianças:>42%; mulheres: >44%; 

homens: >50%; e/ou plaquetopenia <50.000 céls/mm3:

• Leito de observação em unidade de emergência ou unidade hospitalar ou 

unidade ambulatorial com capacidade de realizar hidratação venosa sob 

supervisão médica por período mínimo de seis horas;

• Hidratação oral supervisionada ou parenteral: 80ml/kg/dia, sendo 1/3 do 

volume infundido nas primeiras quatro a seis horas e na forma de solução 

salina isotônica. 

• Sintomáticos;

• Reavaliação clínica e de hematócrito após a etapa de hidratação;

• Se normal, tratamento ambulatorial com hidratação rigorosa e retorno para 

reavaliação clínico-laboratorial em 24 horas;

• Se resposta inadequada, repetir a conduta se a unidade tiver condições. Se não, 

manter hidratação parenteral até transferência para unidade de referência.

Hidratação Parenteral 

1. Calcular o volume de líquidos em 80ml/kg/dia, sendo um terço na forma de

    Solução salina e dois com solução glicosada a 5%;

2. Por exemplo, para um adulto de 55kg, prescrever:

Volume: 80ml x 55kg = 4.400 ml. Volume a ser prescrito: 4.500ml em 24 horas,

sendo 1.500ml de soro fisiológico e 3.000ml de soro glicosado a 5%.

a) Primeira fase (4 horas):

. soro fisiológico - 500ml

. soro glicosado a 5% - 1.000 ml.

b) Segunda fase (8 horas):

. soro fisiológico - 500ml
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. soro glicosado a 5% - 1.000 ml. ,

c) Terceira fase (12 horas):

. solução fisiológico - 500ml

. solução glicosado a 5% - 1.000ml.

3. Outra forma de calcular o volume de hidratação, é utilizar a fórmula 25mVkg

para cada fase a ser administrada. Por exemplo, para o mesmo paciente:

a) Primeira fase: 25ml x 55kg=1.375ml. Volume prescrito: 1.500ml em 4 horas:

���� soro fisiológico - 500ml

. soro glicosado a 5% - 1.000 ml.

b) Segunda fase: 25ml x 55kg = 1.375ml. Volume prescrito: 1.500ml em 8 horas:

. soro fisiológico - 500ml

. soro glicosado a 5% - 1.000ml.

c) Terceira fase: 25ml x 55kg = 1.375ml. Volume prescrito: 1.500ml em 12 horas:

. soro fisiológico - 500ml

. soro glicosado a 5% - 1.000ml.

4. Reposição de potássio: deve ser iniciada, uma vez observada o Inicio de diurese 

acima de 500ml ou 30mVhora.

���� Calcular o volume de líquidos em 80ml/kg/dia, sendo um terço na forma de 

solução salina e dois com solução glicosada a 5%;

OBSERVAÇÃO:

• Em todas as situações, monitorar o aparecimento de sinais de alerta. O surgimento 

destes ou a resposta inadequada à hidratação, isto é, aumento ou manutenção dos 

níveis de hematócrito, caracteriza indicação de internação.

• Pacientes com plaquetopenia <20.000/mm3 sem repercussão clínica devem ser 

internados e reavaliados clínica e laboratorialmente a cada 12 horas.

• Calcular o volume de líquidos em 80ml/kg/dia, sendo um terço na forma de solução 

salina e dois com solução glicosada a 5%;
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Grupos C e D –Hospitalização

Caracterização 

 a) Febre por até sete dias, acompanhada de pelo menos dois sinais e sintomas 

inespecíficos (cefaléia, prostração, dor retroorbitária, exantema, mialgia, artralgia) 

e história epidemiológica compatível;

b) Presença de algum sintoma de alerta e /ou ;

c) Choque

d) Manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes

Esses pacientes devem ser atendidos, inicialmente, em qualquer nível de 

complexidade do sistema, sendo obrigatório a hidratação venosa imediata. Inclusive 

durante eventual transferência para uma unidade de referência.

Conduta Diagnóstica 

a ) Exames Específicos 

Obrigatórios

b) Exames Inespecíficos 

• Hematócrito, hemoglobina, plaquetas, leucograma e outros, conforme 

necessidade (gasometria, eletrólitos, transaminases, albumina, RX de tórax, 

ultra-sonografia de abdome);

• Outros, orientados pela história e evolução clínica: uréia, creatinina, glicose, 

eletrólitos, provas de função hepática, líquor, urina, etc.

a) Grupo C – paciente sem hipotensão

• Leito de observação em unidade com capacidade de realizar hidratação venosa 

sob supervisão médica por período mínimo de 24 horas;

• Hidratação EV imediata: 25ml/kg em quatro horas, sendo um terço deste volume 

na forma de solução salina isotônica;

• Sintomáticos;
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• Reavaliação clínica e de hematócrito após quatro horas e de plaquetas após 12 

horas;

• Se melhora clínica e laboratorial, iniciar etapa de manutenção com 25ml/kg em 

cada uma das etapas seguintes (8 e 12 horas);

• Se resposta inadequada, repetir a conduta anterior, reavaliando ao fim da etapa. 

A prescrição pode ser repetida por até três vezes;

• Se melhora passar para etapa de manutenção com 25ml/kg em cada uma das 

etapas seguintes (8 e 12 horas);

• Se resposta inadequada, tratar como paciente com hipotensão.
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b) Grupo D -  Paciente com hipotensão, estreitamento de pressão ou choque;

• Iniciar a hidratação parenteral com solução salina isotônica

(20ml/kg/hora) imediatamente, independente do local de atendimento.
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���� Se necessário, repetir por até três vezes;

• Leito de observação em unidade com capacidade de realizar hidratação venosa 

sob supervisão médica por período mínimo de 24 horas;

• Sintomáticos;

• Reavaliação clínica (cada 15-30 minutos) e hematócrito após duas horas;

• Se melhorar do choque , tratar como paciente sem hipotensão;

• Se resposta inadequada, avaliar hemoconcentração;

Hematócrito em ascensão:

– utilizar expansores plasmáticos (albumina – 3ml/kg/hora ou colóides 

artificiais);

Hematócrito em queda:

– investigar hemorragias e transfundir concentrado de hemácias se necessário;

– investigar coagulopatias de consumo e discutir conduta com especialista se 

necessário;

– inv com diuréticos se necessário;estigar hiperidratação (sinais de 

insuficiência cardíaca congestiva) e tratar 

ATENÇÃO

• Em pacientes de risco (crianças com convulsão febril, adultos com ICC grave, etc.) em que não há resposta 

satisfatória à terapia antitérmica, com apenas um medicamento, pode-se utilizar dipirona e paracetamol 

alternadamente a cada quatro horas;

• Em situações excepcionais, para pacientes com dor intensa, pode-se utilizar, nos adultos, o ácido mefenâmico 

500mg ou a associação de paracetamol e fosfato de codeína (7,5 a 30mg) até de 6/6 horas;

• Os salicilatos não devem ser administrados, pois podem causar sangramento e acidose metabólica;

• Não há subsídio científico que dê suporte clínico ao uso de antiinflamatórios não hormonais ou 

corticoesteróides. Além disso, essas drogas podem aumentar a tendência hemorrágica na dengue;

• Drogas hepatotóxicas devem ser evitadas;
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• Em ambos os casos acima, se a resposta for inadequada, encaminhar para a 

unidade de cuidados intensivos.
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10. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CASO
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11. REGULAÇÃO

Os casos da forma clínica classificada como Grupo C e D descritos acima deverão ser 

regulados para hospitais de média e alta complexidade sejam da rede própria, 

conveniada  ou contratada através da central de regulação. Como, atualmente, as 

transferências inter hospitalares ainda estão sendo reguladas pela Central Estadual de 

Regulação, esta deverá ser acionada sempre que houver necessidade de 

encaminhamento de algum paciente para unidade de maior complexidade.

    11.1. Fluxo da Regulação

Os pacientes com sinais de alerta ou choque, são aqueles em que se observa a 

necessidade de monitorização constante, com atendimento médico prioritário, sendo 

indicado internação em unidades ou centros de terapia semi-intensiva (“C”) e/ou 

intensiva (“D”). Os casos de pacientes que apresentarem instabilidade hemodinâmica 

em unidades de atenção básica (unidades de pronto-atendimento com leito de parada) ou 

de média complexidade (hospitais com emergência, sem UTI, com leito de parada), o 

médico assistente deverá:

    a) Estabilizar o quadro clínico do paciente, providenciar acesso venoso, seguindo as 

orientações do protocolo de manejo clínico da SVS/MS;

:

    b) O médico assistente deverá preencher a ficha de referência e contra-referência  

com letra legível. Esta deverá conter as informações referentes ao quadro clínico do 

paciente, com dados vitais, medicações em uso e já utilizadas. Atentar para a 

necessidade de especificação sobre o tipo de transporte necessário para cada caso - se 

ambulância básica ou unidade de suporte avançado;

    c) Encaminhar ficha de referência/contra-referência, via fax, à Central de Estadual de 

Regulação através dos números (71) 3117 5725 ou (71) 3117 5739, solicitando 

regulação do paciente para unidade de maior complexidade. É importante que seja 

especificado o tipo de leito necessário, se enfermaria unidade semi-intensiva ou unidade 

de terapia intensiva. Cada caso será regulado de acordo com protocolos e critérios 
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técnicos do médico regulador, para unidade que disponha dos recursos necessários para 

cada caso e onde houver disponibilidade de leito.

    d) Após contato telefônico da Central Estadual de Regulação informando qual a 

unidade para onde o paciente deverá ser encaminhado, este deverá ser transportado, 

prioritariamente, pela ambulância de pronto atendimento. Caso esta não esteja 

disponível no momento ou havendo necessidade de transporte em unidade avançada, 

este deverá ser solicitado, inicialmente à Central Estadual de Regulação. A terceira 

opção seria o transporte do paciente por ambulância do SAMU que deverá ser acionada 

pela Central Estadual de Regulação, sempre que esta necessitar de apoio por 

indisponibilidade de veículo equipado no momento,

    e) A unidade de origem deve encaminhar, junto com o paciente regulado, a sua ficha 

de referência/contra-referência devidamente preenchida pelo médico da unidade de 

origem, resultados de exames complementares, última prescrição e documentos 

pessoais.

    f) O acompanhante deverá seguir na ambulância junto com o paciente para que seja 

realizado o internamento na unidade de destino,

    g) Nenhum paciente deverá ser encaminhado sem regulação médica, 

    h) Ao chegar à unidade de destino, o paciente deverá ser acolhido pelo médico desta 

unidade,

    i) A ambulância deverá será liberada após acolhimento pelo médico da unidade de 

destino, entrega do relatório, exames laboratoriais e última prescrição.
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ANEXO II
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ANEXO III

Amostras para Diagnóstico Laboratorial da Dengue COLETA –

1. ISOLAMENTO VIRAL (Até o 5º dia de doença preferencialmente no período febril)
- Coletar 10 ml (mínimo de 05 ml) de sangue total, em tubo estéril, hermeticamente fechado, com 
tampa de rosca ou tubo a vácuo. Em crianças pequenas coletar entre 02 a 05 ml (colher o Maximo 
volume possível);
- Identificar a amostra de forma completa e legível, com caneta resistente a água. Evitar 
abreviaturas;
- Colocar em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos, para a formação do coagulo, depois 
colocar em geladeira 2 a 6 horas para retração do coágulo;
- Após a retração do coágulo, centrifugar (1.500 rpm, por 10 minutos) a amostra e separar o soro, 
colocando-o em outro tubo de polipropileno estéril, nunca excedendo 2/3 da capacidade do tubo. 
Vedar e transferir o rótulo. Caso não haja centrifuga, deixar repousar na geladeira (fora do congelador) 
por um período Maximo de 6 horas. O soro obtido deverá ser decantado ou aspirado;
- Congelar imediatamente a –70ºC (freezer –70 ou nitrogênio líquido). Não existindo esta 
condição, realizar o melhor possível dentro das condições existentes (freezer –20º ou congelador de 
geladeira).
-
- ENVIAR EM ISOPOR EXCLUSIVO, COM A INFORMAÇÃO EXTERNA QUE 
TRATA-SE DE ISOLAMENTO VIRAL PARA DENGUE

2. SOROLOGIA (a partir do 6º dia de doença, preferencialmente entre o 6º e 10º dia).
-  Coletar 10 ml (mínimo de 05 ml) de sangue total, em tubo estéril, hermeticamente fechado, com 
tampa de rosca ou tubo a vácuo. Em crianças pequenas coletar entre 02 a 05 ml (colher o Maximo 
volume possível);
- Identificar a amostra de forma completa e legível, com caneta resistente a água. Evitar 
abreviaturas;
- Colocar em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos, para a formação do coagulo, depois 
colocar em geladeira 2 a 6 horas para retração do coágulo;
- Após a retração do coágulo, centrifugar (1.500 rpm, por 10 minutos) a amostra e separar o soro, 
colocando-o em outro tubo estéril, nunca excedendo 2/3 da capacidade do tubo. Vedar e transferir o 
rótulo. Caso não haja centrifuga, deixar repousar na geladeira (fora do congelador) por um período 
Maximo de 6 horas. O soro obtido deverá ser decantado ou aspirado;
- Congelar imediatamente a –70ºC (freezer –70 ou nitrogênio líquido). Não existindo esta 
condição, realizar o melhor possível dentro das condições existentes (freezer –20º ou congelador de 
geladeira).

ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ENVIO DE AMOSTRA

- Para envio da amostra, acondicionar o tubo com soro devidamente identificado, lacrado, em 
isopor com gelo guarnecido em saco em saco plástico.
- Encaminhar imediatamente a amostra acompanhada da ficha “Para Diagnostico Laboratorial de 
Dengue”, devidamente preenchida. Caso não esteja disponível, enviar as seguintes informações: nome 
completo, idade, sexo, endereço, profissional e unidade solicitante, data de início dos sintomas, 
antecedente de dengue ou vacina contra febre amarela, resumo da história clínica data de coleta e 
natureza da amostra (sangue ou tecidos).

-      As amostras devem ser enviadas ao LACEN. Endereço: Rua Waldemar Falcão, 123 – Brotas,
 Salvador- Ba. Tel (71) 3356 2299/ 3276 1721

FONTE: Manual de Dengue. Vig. Epidemiológica e Atenção ao Doente. MS/FNS/DEOPE, 1996, 2ª edição.
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