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1.

Introdução

O plano de contingência é uma ferramenta estratégica e operativa para controlar uma situação de
emergência e a minimizar as suas consequências negativas, propõe uma série de procedimentos
alternativos ao funcionamento normal de uma situação, buscando garantir a continuidade do
funcionamento da organização frente a quaisquer eventualidades, sejam estas, materiais ou pessoais,
portanto é um plano preventivo, preditivo e reativo.
Tendo em vista as situações das arboviroses no Brasil os municípios realizam anualmente a
elaboração e revisão sistemática do plano de contingência com o intuito de minimizar impactos na
população.
O município de Marília desde ano de 2007 implantou o Grupo Executivo de Vigilância em Saúde
com enfoque principal de discussão sobre as ações de prevenção e controle da dengue. Posteriormente,
este Grupo foi denominado Grupo de Vigilância em Saúde, que consiste em grupo intersetorial, com
reuniões semanais para planejamento, monitoramento e avaliação das ações de Vigilância em Saúde,
dentre elas as relacionadas à dengue, sendo que a gestão destas ações é participativa e compartilhada.
Este grupo é composto por representantes da Gestão, Atenção Básica, Atenção às Urgências e
Emergências, Divisão de Saúde do Trabalhador, Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Vigilância
Sanitária, Divisão de Zoonoses, Fundo Municipal de Saúde, Núcleo de Comunicação e Relações
Interinstitucionais.
Este plano foi elaborado por equipe intersetorial, composta por técnicos representantes das áreas
de Vigilância Epidemiológica; Sanitária; Zoonoses; Atenção Básica; Urgências; Saúde do Trabalhador e
Gestor da Secretaria Municipal da Saúde de Marília/SMS.

1.1

Objetivo Geral

Organizar as atividades de prevenção, controle e assistência das arboviroses (Dengue, Zika e
Chikungunya) visando reduzir a morbimortalidade destas doenças, através de uma resposta solidária,
coordenada e articulada entre os integrantes do SUS - Sistema Único de Saúde.

1.2 Objetivos Específicos










Manter a taxa de letalidade por Dengue Grave em níveis inferiores a 1%, adotando e
organizando ações de saúde pública de assistência, prevenção e controle da dengue através
de gestão participativa e articulada;
Planejar e organizar a assistência ao paciente com dengue e outras arboviroses nos três níveis
de atenção: primário, secundário e terciário, utilizando a classificação de risco como
instrumento orientador das ações;
Promover a capacitação dos profissionais de saúde do município, quanto ao planejamento
das ações de prevenção, assistência, controle e vigilância das arboviroses;
Monitorar dados epidemiológicos e de controle vetorial, de maneira a detectar
precocemente alteração de padrão de comportamento das doenças, buscando reduzir risco
de surtos e epidemias no município;
Aprimorar o sistema de vigilância epidemiológica do município, garantindo agilidade na
notificação e informação de casos, e publicação da situação epidemiológica das arboviroses;
Garantir a realização de exames laboratoriais específicos e inespecíficos para o diagnóstico e
acompanhamento dos pacientes;
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Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços da SMS, visando à integralidade das
ações para enfrentamento das arboviroses, mantendo espaços coletivos de construção das
políticas públicas municipais;
Incrementar e organizar as ações de controle do vetor propostas pelo Programa Nacional de
Controle da Dengue (PNCD), estimulando a atuação principalmente em imóveis de maior
risco;
Promover mobilização social através de ações de informação, educação e comunicação em
saúde.

Caracterização do município

O Município de Marília situa-se na região Centro-Oeste Paulista, na parte mais ocidental da Serra
de Agudos. Fica distante da Capital do Estado 443 km por rodovia; 529 km por ferrovia e 376 km em linha
reta. Possui uma área territorial de total de 1.170,515 km²; sendo 42 km² de área urbana e 1.152 km² de
área rural. Tem uma altitude de 650 m, sua topografia descreve uma região montanhosa e com bioma de
cerrado e mata atlântica. A população estimada para o ano de 2020 é de 240.590 habitantes.
Atualmente a Prefeitura Municipal de Marília tem cadastrados um total de 112.130 imóveis.
O município destaca-se por uma privilegiada estrutura de ensino com 03 Universidades, 04
Faculdades. Vale ressaltar, que a presença de universitários em Marília tem importância não só em relação à
economia local, quanto na apropriação do espaço urbano, pois este elevado número de estudantes
demanda um incremento na oferta de serviços e a alta rotatividade, o que aumenta o risco de transmissão
de doenças.
Marília é considerada pólo nacional na área alimentícia, devido ao grande número de indústrias
voltadas à produção de massas, balas, doces e biscoitos, participando em torno de 12% da produção
nacional do gênero.

2.1 Estrutura da Secretaria Municipal da Saúde

A Rede Municipal de Atenção à Saúde, composta pelas unidades de Saúde, bem como Serviços de
Apoio e Referência do Município de Marília, é constituída por:


2.1.1

Atenção Básica




43 Equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF);
09 Unidades Básicas de Saúde;




01 Equipe de Consultório na Rua;
Profissionais de apoio à Saúde da Família (NASF).

2.1.2







Atenção Especializada
01 Banco de Leite Humano;
01 Equipe do Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID);
01 Equipe Programa Melhor em Casa;
01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST;
01 Centro de Atendimento a Obesidade de Marília - CAOM.
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Serviços de Apoio

2.1.3












01 Serviço de Assistência Social–Serviço Social em Saúde;
01 Núcleo de Educação Permanente – NEPEM;
01 Unidade Central de Assistência Farmacêutica - UCAF;
01 Farmácia de Manipulação – Fito-Saúde;
02 Farmácias Pólos (Sul e Norte);
01 Unidade Central de Esterilização de Materiais– UCEM;
01 Central de Transporte Social;
01 Divisão de Sobfreta;
01 Núcleo de Informação – NI.


Média Complexidade

2.1.4

2.1.4.1 Serviços Municipais










01 Pronto Atendimento Zona Sul;
01 UPA na Zona Norte;
01 Policlínica de especialidades;
01 Serviço de Assistência Especializada (SAE)–Vigilância de Moléstias Infecciosas;
01 Centro de Atendimento Psicossocial-CAPSII;
01 Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil–CAPSi;
01 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO;
01 Unidade Municipal de Fisioterapia;
01 Serviço de Atendimento de Urgência- SAMU – 192.

2.1.4.2 Serviços Privado-Filantrópicos







04 Pronto Atendimentos: PA da Associação Beneficente Hospital Universitário/ABHU, PA da Santa
Casa de Misericórdia, PA da Unimed e PA HAPIVIDA;
01 Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite;
01 Hospital Espírita de Marília;
01 Clínica Aconchego.

Alta Complexidade

2.1.5






01 Pronto Socorro Clínico-Hospital de Clínicas (HCI);
01 Pronto Socorro Materno Infantil Hospital de Clínicas II (HCII);
05 Hospitais (Unidades I, II e III do Hospital de Clínicas de Marília; Associação;



Beneficente Hospital Universitário, Santa Casa de Misericórdia de Marília).

Dengue registra do em Marília foi em 1994 foram registrados 15 casos de DENGUE chegando
a Coeficiente de Incidência de 8,78%, a partir destes registros o município anualmente apresenta
registro de casos de dengue (Quadro 1), com variações no número anual de casos, demonstrando a
ultima década de ocorrência de casos de Dengue no Município de Marília.
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3.

Histórico Epidemiológico Dengue, Zika e Chikungunya

3.1 Histórico Epidemiológico Dengue
Quadro 1 - Número de casos e incidência anual dos casos autóctones de Dengue em
Marília/SP, 2012 a 2021.
ANO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: SINAN online

CASOS
22
478
2093
25027
225
66
54
2897
1540
2846

PORCENTAGEM
9,63
209,20
965,65
11.546,74
96,30
28,32
22,77
1,204,12
640,09
1,182,92

O município permanece com trasmissão ativa há 28 anos, porém em 2015 apresentou
historicamente sua maior trasmissão, apresentando seu maior coeficiente de incidência já
registrado.
GRÁFICO 1 - Coeficiente de Incidência de casos de Dengue registrados de 2012 á 2021,
município de Marília/SP.
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Fonte: SINAN
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Quadro 02 - Números de Casos Notificados, Casos Confirmados e Proporção de Casos
Confirmados por Critério Laboratorial no Município de Marília / SP, 2007 – 2021.
Ano

Casos
Notificados

Confirmad
os

Confirmados por
Critério
Laboratorial

Proporção de
Confirmação
laboratorial

2007

4332

2788

1388

49,8%

2008

663

03

03

100,%

2009

524

10

10

100%

2010

2345

894

894

100%

2011

1167

64

64

100%

2012

1105

22

22

100%

2013

2767

478

478

100%

2014

3764

2093

1897

90,63%

2015

26542

25027

4191

8,05%%

2016

2045

225

203

90,22%

2017

555

66

555

100%

2018

494

54

494

100%

2019

6323

2897

6323

100%

2020

4508

1540

4508

100%

2021

5667

2846

5667

100%

Fonte: SINAN

Quadro 03 - Número de Casos de Dengue com Complicações, Casos de Febre
Hemorrágica da Dengue e Óbitos por Dengue no Município de Marília / SP, 2007 –2013.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: VE /SMS

D
CC
11
16
-

FHD
03
01
01
01
-

Óbit
os
01 *
-

A partir de 2014 o Brasil adotou a nova classificação de casos de Dengue revisada da
Organização Mundial da Saúde (OMS), com isso os termos utilizados passaram a ser: Dengue,
Dengue com Sinais de Alarme e Dengue Grave (Quadro 04).
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Quadro 04 - Número de Casos de Dengue, Dengue com Sinais de Alarme, Dengue Grave e
óbitos,
no município de Marília, 2014 a 2021.
Ano

Dengue

2014

20
75
24876
22
4
66
54
28
97
15
40
28
46

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Dengue com sinais
de
alarme
14

Dengue
Grave

Óbitos

4

2

112
1

39
-

35
-

2
1
76

11

4

53

3

2

64

6

2

Fonte: SINAN

Segue abaixo, informações referentes aos casos de Dengue segundo sua gravidade e óbito no
município de Marília.
Gráfico 2 – Classificação dos Casos de Dengue, segundo gravidade e
óbito de 2014 á 2021 no município de Marília/SP.

Fonte: SINAN

Uma das atividades da vigilância Epidemiológica no controle da Dengue é a identificação do
sorotipo circulante, cumprindo as diretrizes do programa Estadual vigente, assim como a circulação
de outras Arborviroses como Chinkungunya e Zika Vírus.
Em Marília, foi identificada a circulação dos sorotipos 1, 2, 3, e 4 conforme (Quadro 5), ficam
evidenciado no monitoramento Viral repetidas transmissões do Dengue Tipo 1 que foi isolada 13
anos, seguida do Dengue Tipo 3 isolada em 5 anos, Dengue Tipo 2 Isolada 3 anos e por último a
Dengue Tipo 4 um único ano em 2013.
Assim como a ocorrência em 2018 de 04 casos autóctones de Chinkungunya sem outros
registros de ocorrência em anos seguintes provando a interrupção da transmissão.
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Quadro 05 - Distribuição dos isolamentos virais de casos autóctones de
dengue segundo sorotipo e meses de ocorrência de 2000 á 2022 no município
de Marília.
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017

Sorotipo
1
2
1
3
3
1
3
1
3
1

Meses de ocorrência
Abril/ Maio
Abril
Janeiro/ Fevereiro/ Maio
Março
Janeiro
Fevereiro/ Março/Abril
Fevereiro/ Março/Abril
Março
Abril
Janeiro/Fevereiro

1
1
1
4
1
1
1

Maio
Fevereiro/Março/Abril
Fevereiro/Março/Abril
Fevereiro/Abril

*

-

*O vírus não foi isolado no município de
Marília, foi solado na região o Tipo 1,
porém devido à curva epidemiológica
acreditamos que o vírus 1 manteve
circulação endêmica no
Município.

2018
2019
2020

*
2
2
Janeiro
3
Novembro
2021
1
Março/ Maio
2022
1
Março
Fonte: Divisão de Vigilância Epidemiológica/SMS.
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Gráfico 3 - Número de casos autóctones de Dengue com isolamento viral dos casos,
segundo o sorotipo nos anos de 2022 á 2022, no município de Marília/SP.

Fonte: IAL. Instituto Adolfo Lutz, 2022

O município mantém Unidades fixas e estratégicas para isolamento viral em períodos epidêmicos e
interepidêmicos possibilitando a identificação da circulação viral e a possibilidade de intervenções precoce na
assistência e controle.
As Unidades sentinelas para coleta de monitoramento viral foram implantadas devido à baixa
ocorrência principalmente da Dengue Vírus tipo 2, 4 assim como outros arbovirus no município o que poderá
gerar uma grande epidemia devido o número de suscetíveis.
As unidades sentinelas fixas são: USF Parque das Nações, USF JK e USF Costa e Silva.

3.2

Histórico Epidemiológico Zika Vírus
Quadro 06 – Doença aguda causada pelo Zika vírus no município de Marília/SP.
Ano

Zika
virus

2016

1*

2017

0

Fonte: SINAN
*O município apresentou em novembro/2016, 01 caso positivo de Zika vírus
em uma criança de 01 ano, porém após solicitação de contra prova por
laboratório de referência Adolfo Lutz, o mesmo, afirmou falta de critérios
para a realização do mesmo, o que inviabilizou a comprovação. Outro caso foi
uma gestante importada do Mato Grosso.
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3.3 Histórico Epidemiológico Chikungunya autóctone
Quadro 07 – Doença aguda causada pelo Chikungunya no município de Marília.
Ano
2016
2017
2018

Chikungun
ya
0
0
4*

* 2018 - 01 caso clínico epidemiológico importado de Cuiabá-MS
Fonte: SINAN
4.

Componentes do plano de contingência
4.1 Atenção à Saúde
4.1.1

Organização dos Serviços de Saúde

A rede de serviços de saúde está organizada para garantir acesso de qualidade em todos os
níveis de atenção, usando como referência para atendimento o estadiamento do paciente sugerida
na nova classificação de casos de Dengue utilizada pelo Ministério da Saúde.
Entende-se que a porta de entrada do usuário é preferencialmente as unidades de saúde da
rede básica que é composta por 09 equipes de UBSs em ESF e 43 equipes de ESF, todas organizadas
para o atendimento com protocolo de manejo clínico, assistência de enfermagem e estadiamento
com classificação de risco. As unidades básicas funcionam das 07h às 17h. A UPA Zona Norte e o
Pronto Atendimento (PA) da Região Sul atendem 24 horas diariamente.
Os profissionais da Rede de Atenção à Saúde são capacitados para a vigilância, diagnóstico,
manejo clínico e acolhimento com classificação de risco para o paciente com suspeita de dengue.
No início de 2016 foi construído e difundido junto à Rede Municipal de Saúde um protocolo de
enfermagem com a proposta de abordar aspectos da assistência desenvolvendo um atendimento
integral de sistematização aos casos suspeitos ou confirmados de dengue.
Nas unidades de atenção à saúde, está implantada a ficha de acolhimento para estadiamento
do paciente com suspeita de Dengue, bem como o cartão de acompanhamento, que reúne todas as
informações clínicas importantes para o direcionamento da assistência.
A avaliação dos pacientes é realizada pelo médico e/ou enfermeiro nas unidades de saúde,
conforme critérios estabelecidos. Em período não epidêmico os pacientes estadiados como Grupos
A e B permanecem em acompanhamento na rede básica de saúde. Os pacientes dos Grupos C e D
necessitam de atendimento imediato em unidade de média/alta complexidade via regulação do
SAMU.
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4.1.2

Assistência
Quadro 8 - Nova classificação de casos de Dengue revisada pela Organização
Mundial de Saúde.
Classificação
Dengue
Dengue com sinais de alarme
Dengue grave
Fonte: OMS-2014

Estadiamento
AeB
C
D

Quadro 8 - Sintomas Das Doença.

Fonte: Ministério da Saúde

4.1.2.1 Ações:














Qualificar a equipe para atendimento dos casos e organização dos serviços;
Estruturar as unidades de referência para o tratamento de casos de Dengue com complicação,
com a disponibilização de leitos de hidratação nas unidades de prontos atendimentos
municipais;
Divulgar as referências que farão os atendimentos dos casos graves;
Disponibilizar os recursos necessários para o atendimento e encaminhamento dos casos de
Dengue com sinais de alarme/grave;
Manter a estrutura de coleta e transporte de material nos exames laboratoriais de urgência;
Programar, se necessário, recursos humanos capacitados em regime de plantão de 24 horas;
Disponibilizar protocolo de atendimento para pacientes com suspeita de Dengue,
Chikungunya e Zika vírus em todos os consultórios e salas de Observação do município, de
forma a esclarecer dúvidas dos profissionais de saúde quanto à conduta clínica e
epidemiológica;
Disponibilizar o Protocolo de Assistência de Enfermagem nos casos suspeitos de Dengue,
Chikungunya e Zika vírus;
Manter o uso do cartão de acompanhamento do paciente com Dengue por todas as Unidades
de Saúde seguindo os parâmetros de referência adaptados para a realidade do município;
Adquirir e distribuir para rede os insumos, medicamentos e materiais necessários para
assistência efetiva ao paciente com Dengue, Chikungunya e Zikavírus;
Garantir o número de leitos hospitalares de retaguarda, previstos no Plano de Contingência.

14

4.1.2.2

Indicadores de Avaliação da Assistência

Indicador 1- Percentual de profissionais médicos capacitados que atuam nas unidades de
saúde. Forma de cálculo: Nº de profissionais médicos capacitados nas unidades de saúde x 100 N° de
profissionais médicos que atuam nas unidades de saúde.
Periodicidade de análise: mensal.
Meta a ser atingida: capacitar, pelo menos, 80% dos profissionais médicos das unidades de
Atenção Primária, Pólos e Urgências e Emergências.
Indicador 2- Percentual de profissionais enfermeiros capacitados que atuam nas unidades de
saúde. Forma de cálculo: Nº de profissionais enfermeiros capacitados nas unidades de saúde x 100
N° de profissionais enfermeiros que atuam nas unidades de saúde.
Periodicidade de análise: mensal Meta a ser atingida: capacitar, pelo menos, 80% dos
profissionais enfermeiros das unidades de Atenção Primária, Pólos e Urgências e Emergências.

4.1.2.3

Organização do Processo de Trabalho para a Assistência ao Paciente com
Suspeita de Dengue nas Unidades Básicas de Saúde

As unidades Básicas de saúde deverão prestar assistência prioritariamente a pacientes
estadiados no Grupo A, podendo assistir a pacientes do Grupo B considerando condições clinicas e
recursos disponíveis;
Caso haja necessidade, é possível estender o horário de funcionamento das unidades, incluindo
finais de semana e feriados.
I. Fluxo de atendimento: estado de transmissão fase inicial
Diminuição/Quebra do atendimento programático:
Agenda do enfermeiro: manter agenda livre, inicialmente no período da manhã, em detrimento ao
atendimento da demanda espontânea, e no período da tarde, se possível, manter agenda para
as ações programáticas prioritárias.
Agenda médica: manter agenda livre no período da manhã para o atendimento aos pacientes com
Arboviroses, no período da tarde manter agenda para as ações programáticas prioritárias.
Priorização aos pacientes com dengue Em sala de Espera:
Um profissional da equipe faz orientação sobre as arboviroses Dengue (fisiopatologia da
doença, seu tratamento e sinais de alarme, para pacientes e familiares), organização dos usuários em
duas filas para acolhimento, sendo uma de pacientes com sintomas de Dengue e outra para as
demais queixas.
A sala de espera deverá contar com a presença de profissional que possa, além de oferecer a
hidratação precoce, observar se existem pacientes com sinais de agravamento de acordo com o
protocolo clínico do Ministério da Saúde.
Fila de Acolhimento –DENGUE:
Iniciar hidratação VO imediata com ÁGUA: um membro da equipe realiza a entrega de copos com
água para os pacientes, mantendo essa oferta continuamente.
Critério de prioridade – ESTADIAMENTO GRUPO B
Gestantes
Crianças<02ANOS
Idosos a partir de 65 anos
Comorbidades
Acolhimento / Manejo Clínico
Critérios clínicos após classificação de risco / estadiamento de acordo com Protocolo Assistencial de
Dengue, Chikungunya e Zika.
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Programar o acompanhamento específico para o paciente de primeira consulta e para os retornos
em dias subseqüentes na própria unidade ou em unidades de referência.
Implantar o cartão de acompanhamento.
Reclassificar/estadiar o paciente a cada retorno programa do na unidade.
Garantir coleta de exames na própria unidade.
Garantir o retorno dos exames de monitoramento em tempo hábil (24 h grupo A, no mesmo dia
grupo B ou em pacientes na defervescência da febre).
Realizar busca ativa de pacientes vinculados a área de abrangência da unidade.
Garantir a contra-referências e a referência dos pacientes vinculados ao território, com
acompanhamento dos pacientes até alta, conforme protocolo clínico do MS.
Realizar notificação de casos suspeitos de dengue conforme fluxo estabelecido junto a Vigilância
Epidemiológica.

4.1.2.4

Assistência Laboratorial

As 52 Equipes da Rede Básica e os serviços de PA e UPA realizam a coleta do material para
exames de diagnóstico e monitoramento, que são encaminhados aos laboratórios de referência. O
resultado do hemograma é obtido em até 24 horas, pelo enfermeiro ou médico da unidade pelo
sistema online, para adoção de conduta.
Os exames laboratoriais para diagnóstico da dengue são realizados pelo Laboratório Regional do
Instituto Adolfo Lutz de Marília ou laboratório contratado, sendo usado na rotina o método Elisa.
Quando esta rotina é interrompida devido à transmissão sustentada, o diagnóstico passa a ser feito
por critério clínico epidemiológico, porém, o município prevê anualmente compra de testes
sorológicos para que possam ser utilizados nesta interrupção pelo programa de controle estadual.

4.1.2.5

Organização Física, Materiais e EPI's necessários para a Assistência noPlano de
Contingência à Dengue

Ambientes (de acordo com realidade local):








Espaço para sala administrativa (sistema de informação com acesso a rede de internet);
Recepção e registro do paciente;
Espaço para acolhimento;
Espaço para sala de espera;
Consultório(s);
Sala de Reidratação Oral/Espaço físico para observação dos pacientes;
Banheiros.

Materiais:

Cadeiras/ Poltronas;

Bebedouros (disponibilizar água potável);

Jarras e copos descartáveis para disponibilizar soro oral na sala de espera e na sala de
observação;

Suporte de soro;

Macas (apenas para usuários sem condições clínicas de aguardar a transferência em cadeira);

Material para oxigenioterapia: Cilindros de O2; máscaras para O2; umidificadores;

Glicôsimetro e fitas para exames;

Balança (adulto e pediátrico);

Termômetros;
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Esfigmomanômetro (com manguitos adequados para adultos, crianças e obesos);
Régua para avaliação de Prova do Laço;
Lixeiras com tampa;
Papel toalha;
Cartão de acompanhamento do paciente com Dengue;
Material para acesso venoso: luvas, cateter venoso periférico, equipos, agulhas de vários
calibres, seringas, algodão, álcool, fita;
Material de higiene e limpeza;
Material de escritório;
Computador e impressora.





OBS: O dimensionamento de materiais dependerá do porte das unidades e de acordo com
o coeficiente de incidência de casos de dengue de cada área.

4.2








Pólo de Atendimento em Dengue
Trata-se de instalações provisórias que podem ser criadas em qualquer área física que tenha as
condições adequadas para o funcionamento de serviços de saúde. É uma unidade de referência
para outras unidades de saúde, destinada à hidratação de pacientes, preferencialmente venosa;
Em situação de grande número de casos, a ampliação do acesso às unidades básicas de saúde é
fator essencial para que seja reservada às Unidades de maior complexidade referência para os
casos mais graves;
Local de possível instalação do Pólo de Atendimento:
- Opção Ginásio De Esportes Neusa Galetti;
É necessário manter estrutura para atendimento de Urgência/ Emergência, pois se trata de
pacientes que exigem maior vigilância sobre sua evolução clínica;
O Pólo de Referência estará destinado a atender/acompanhar os Pacientes Suspeitos de
Dengue estadiados como GRUPO B.

4.2.1 Fluxo de Acesso dos Usuários



Referenciados pelas unidades, mediante impresso específico para dengue (Check list de
sintomas), preenchido pela enfermeira no acolhimento;
Livre demanda.

4.2.2 Plano Assistencial



Sala de Espera: um profissional da equipe faz orientação sobre Dengue (fisiopatologia da
doença, seu tratamento e sinais de alarme, para pacientes e familiares);
Iniciar hidratação VO imediata com ÁGUA: um membro da equipe realiza a entrega de copos
com água para os pacientes, mantendo essa oferta continuamente.

I Acolhimento/ Manejo Clínico

Critérios clínicos após classificação de risco de acordo com Protocolos Assistências;





Programar o acompanhamento específico para o paciente de primeira consulta e para os
retornos em dias subsequentes na própria unidade ou na de referência;
Implantar o cartão de acompanhamento;
Reclassificar o paciente a cada retorno programado na unidade;
Garantir coleta de exames na própria unidade;
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Garantir o retorno dos exames de monitoramento no mesmo dia de atendimento;
Garantir coleta de material para sorologia (a partir do 6º dia de Doença), conforme orientações
do serviço de vigilância epidemiológica (minimamente grupo B);
Garantir o atendimento de Pós-consulta, realizando orientações quanto ao curso clínico da
doença, hidratação, sinais de alerta e retornos;
Garantir a contra referência e a referência dos pacientes, com acompanhamento dos pacientes
até alta, conforme protocolo clínico do MS;
Realizar notificação de casos suspeitos de dengue conforme fluxo estabelecido junto a
Vigilância Epidemiológica.

II Recursos Humanos e Materiais:






Em se tratando de unidade criada em caráter provisório, o serviço poderá contar com
profissionais de outras unidades e profissionais contratados especificamente para este trabalho
(em caráter provisório/urgência);
Serão necessários profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais
de apoio-administrativo, profissionais de higiene, limpeza e segurança;
Considerar a necessidade de capacitação da equipe;
O dimensionamento de equipes e materiais dependerá do porte da unidade e do número de
casos diários que manterá em suas dependências. O município realizou uma previsão baseado
na estatística da última epidemia.

Observações:
- Em caso de dúvidas na assistência ao paciente, discutir os casos clínicos a Vigilância
Epidemiológica, médicos infectologistas do SAE e/ou SAMU para regulação. Em dúvidas
ou problemas com processo de trabalho, discutir com Apoiador da Atenção Básica;
- As equipes devem solicitar ao Sub-Almoxarifado da Saúde repelente para todos os
funcionários;
- As equipes devem fazer uma previsão do uso de copos descartáveis e solicitar ao SubAlmoxarifado da Saúde;
- Em anexo, a lista de materiais (anexo 1) para estruturação do Pólo.
Quadro 9 - PREVISÃO DE RH PARA APOIO DURANTE UMA EPIDEMIA DE DENGUE
SAMU
PROFISSIONAL

Médico

Enfermeiro

Técnicas
Enfermagem
Auxiliar Serviços
Gerais
Auxiliar de Escrita
Segurança não
Armado

POLO
(Das 07h ás
19h)
03 a cada
plantão
De 6h (M, T)
05 a cada
plantão
de 06h (M, T)

PA SUL
(24h)

UPA NORTE
(24h)
03 plantonistas (M e
T)
e 02 plantonistas (N)
04 enfermeiros M
e T,
03 enfermeiros N

01 (8h diárias)

01 a cada
plantão
de 6h (M, T, N)
02 a cada
plantão
de 06h (M, T,
N)
06 a cada
plantão
de 12h
01 a cada 12h
(Diurno)
01 (8 h diárias)

02 a cada 12h

-

20 a cada
plantão
de 12h
02 a cada 12h

08 técnicos M e T,

TOTAL

14

23

46

06 técnicos N
03 M, 02 T e N

08

-

02

-

02

Fonte: SAMU/SMS
18

4.2.3 Estimativa de leitos e insumos para o período epidêmico
Quadro 10 - Estimativa de casos notificados de dengue no município de Marília,
2022.
População cidade de Marília: 237.130 (IBGE-2018)
Risco1 (1%população)
2371,3
Risco2 (2%população)
4742,6
Risco3 (4%população)
9485,2
*estimativa de casos em 06 meses de transmissão
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de
aumento de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde 2013

Quadro 11 - Estimativa de pacientes com necessidade de hidratação venosa para o
município de Marília, 2022.
15%dos pacientes (períodode06meses)
Risco1
355,54
Risco2
711,39
Risco3
1422,78
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde/ 2013.

Quadro 12 - Estimativa de pacientes com necessidade de internação em enfermaria para o
município de Marília, 2022.
7% dos pacientes (períodode06meses)
População com necessidade de
Risco
Leitos de internação
Internação
24 leitos de internação
Risco1
166 pacientes
(04 leitos/mês)
47 leitos de internação
Risco2
332 pacientes
(08 leitos/mês)
95 leitos de internação
Risco3
664 pacientes
(16 leitos/Mês)
*para cada leito/mês–07 internações (taxa de ocupação 04dias)
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de caso sou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde /2013.
Quadro 13- Estimativa de pacientes com necessidade de internação em Terapia Intensiva para
o município de Marília, 2022.
0,7% dos pacientes (período de 06meses)
Pacientes com necessidade
Risco
Leitos de UTI
De Internação UTI
Risco1
16 pacientes
02 leitos de UTI (01 leito/mês)
Risco2
33 pacientes
6 leitos de UTI (01leito/Mês)
Risco3
65pacientes
11 leitos de UTI (02leito/mês)
*para cada leito/mês–06 internações
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde/2013
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Quadro 14 – Estimativa da quantidade necessária de hemogramas para o município de Marília,
2022.
Previsão de Hemograma (períodode06meses)
Risco1
2371,3
4742,6 exames/mês
Risco2
4742,6
9485,2 exames
Risco3
9485,2
113822,4 exames
*02 exames/paciente
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde/2013.

Quadro 15- Estimativa da quantidade de Sais de Reidratação Oral para o município de
Marília, 2022.
Previsão de Sais de Reidratação Oral
(Período de 06meses)
Risco1
2371,3
14227,8 SRO
Risco2
4742,6
28455,6 SRO
Risco3
9485,2
56911,2 SRO
*casos estimados x 2 x 3 (2 saches por dia para 3dias de hidratação)
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde /2013.

Quadro 16 - Estimativa da quantidade de Soro Fisiológico (SF) 0,9% para o município
de Marília, 2022.
Previsão de SF0,9% - 500ml
(Período de 06meses)
Risco1
355,7 pacientes
2845,6 frascos
Risco2
711,39 pacientes
5691,12 frascos
Risco3
1422,78 pacientes
11382,24 frascos
*15% dos pacientes x 8 fr de
500ml
Fonte: Diretrizes para organização dos Serviços de Atenção à Saúde em situação de
aumento de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde/2013.

Quadro 17 - Estimativa da quantidade de Antitérmicos para o município de Marília, 2022.
Previsão de Dipirona/Paracetamol – gramas
(Período de 06 meses)
Risco1
2371,3
21341,7g Dipirona/Paracetamol
Risco2
4742,6
42683,4g Dipirona/Paracetamol
Risco3
9485,2
85366,8g Dipirona/Paracetamol
*casos estimados x 3g x 3dias (período febril)
Fonte: Diretrizes para organização d os Serviços de Atenção à Saúde em situação de aumento
de casos ou epidemia de Dengue – Ministério da Saúde/ 2013.

Lembramos que as estimativas acima citadas poderão sofrer alterações de acordo com a
situação epidemiológica do município no período epidêmico.

4.3

Atendimento de Urgência PA da Zona Sul, UPA Norte e SAMU

4.3.1 Organização do Processo de Trabalho para a Assistência ao Paciente com
Suspeita de Dengue nas Unidades de Pronto Atendimento Zona Sul e UPA
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Norte
Estado de Emergência: coeficiente >300 por 100.000 habitantes




A porta de entrada e abordagem do paciente nestas unidades deve ser diferenciada, ou contar
com dispositivos que garantam tempos mínimos de espera, hidratação imediata, e vigilância
constante pré e pós-atendimento pela enfermagem e/ou médico;
A passagem do paciente entre profissionais em mudanças de turno deve ser feita com a
descrição a mais completa possível do caso, de forma presencial entre os profissionais, e em
registros de prontuário.

I.

Fluxo de atendimento:



Acolhimento, classificação/estadiamento clínico para a Dengue: a sala de espera deverá contar
com a presença de profissional que possa, além de oferecer a hidratação precoce, observar se
existem pacientes com sinais de agravamento de acordo com o protocolo clínico do Ministério
da Saúde;
Reforçar a equipe com generalistas e/ou clínicos e/ou pediatras e profissionais de enfermagem;
Ampliar os espaços para espera com insumos para hidratação oral no pré e pós-atendimento;
Seguir rigorosamente a classificação / estadiamento clínico e manejo do paciente conforme
recomendações do Ministério da Saúde referente à assistência do Paciente com dengue;
Realizar processos diferenciados para o paciente que recebe o primeiro atendimento e para o
paciente que retorna para avaliação;


















5.

Reclassificar o paciente a cada retorno programado na unidade;
Disponibilizar fluxograma para a classificação de risco e manejo do paciente com suspeita de
dengue para todos os funcionários e cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de
dengue;
Implementar o Uso do Cartão de acompanhamento do paciente com dengue;
Garantir contra-referência para a unidade de atenção básica e Pólo de Atendimento (contra
referência) para o retorno e acompanhamento do paciente classificado como grupo A e/ou grupo
B;
Garantir o atendimento de Pós- consulta, realizando orientações quanto ao curso clínico da
doença, hidratação, sinais de alerta e retornos;
Ampliar os leitos de curta permanência com monitoramento/vigilância de médicos e enfermagem
sobre os usuários, para a detecção precoce de sinais de alarme e complicações;
Garantir o acesso venoso e reposição volêmica dos pacientes classificados com o grupo C e D,
antes de encaminhá-los para as unidades de referência;
Garantir transporte adequado para pacientes durante todo o funcionamento do serviço;
Realizar comunicação direta com a regulação médica do SAMU para referenciamento dos
pacientes a outros níveis;
Manter o fluxo de notificação.

Combate ao Vetor

O controle de vetores no município de Marília é realizado rotineiramente por um grupo de
profissionais capacitados (Quadro18), que desenvolvem as ações preconizadas pelo Programa
Nacional de Controle da Dengue - PNCD, por meio das seguintes atividades:
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Visitas Domiciliares;
Ponto Estratégico;
Imóveis Especiais;
Avaliação de Densidade Larvária;
Bloqueio de Criadouros;
Bloqueio Nebulização;
Atendimento a Demandas/Notificações;
Arrastões/Mutirões;
Criadouros de Difícil Acesso;
Instalação e manutenção de estações disseminadoras de inseticidas;
Incentivo a inclusão do terceiro setor nas ações de controle (imobiliárias indústrias...)
Ações Educativas.

Além das diversas ações que visam levar à população os conceitos de boas práticas ambientais e
educação em saúde, o trabalho preventivo de maior importância no controle da dengue é executado
pelas equipes de Agentes de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às
Endemias, Agentes de Controle de Zoonoses e Supervisores de Saúde, no âmbito das UBSs/USFs, em
visitas domiciliares nas quais se realizam as orientações à população, a busca ativa de sintomáticos e
dos fatores de risco.
As atividades de controle em Pontos Estratégicos (PE), Imóveis Especiais (IE) e Criadouros de
Difícil Acesso (CDA) são realizadas por equipes específicas.
Todos os dados coletados a campo são registrados em Boletins de Vigilância e Controle,
e os relatórios diários de trabalho lançados no SISAWEB pelos próprios agentes.
As notificações de suspeitas de dengue são enviadas de forma rápida pelas diversas unidades à
Divisão de Vigilância Epidemiológica, via internet, e repassadas diariamente à Divisão de Zoonoses
para que sejam desencadeadas as ações necessárias nos locais de provável transmissão.
Com base nas notificações, são realizados o bloqueio para redução de criadouros e a busca ativa
de sintomáticos nas residências circunscritas a um raio de quinhentos metros em torno dos prováveis
locais de infecção, previamente demarcadas pelo serviço de controle de vetores.
Em período de transmissão, as intervenções nos Imóveis Especiais cadastrados são
intensificadas, e a atividade de nebulização de inseticida é incluída nas visitas aos Pontos Estratégicos,
visando aproximar de zero a incidência das formas imatura e alada do vetor.
Os proprietários dos imóveis de ocupados ou abandonados são identificados por meio de
consulta ao cadastro de IPTU e imediatamente notificados a regularizar as situações de risco. Na
impossibilidade de identificação de responsável, agentes realizam a abertura do imóvel com auxílio de
profissional chaveiro, executando a inspeção, a redução de eventuais criadouros e aplicação de
inseticidas ou produtos alternativos. Situações especiais que envolvam caixas d’água, piscinas
irregulares, calhas e outros fatores de risco, identificados em locais de difícil acesso, recebem a
intervenção de equipes especiais.
A equipe de Vigilância em Saúde, constituída por profissionais de Vigilância Epidemiológica,
Atenção Básica de Saúde, Vigilância Sanitária, Zoonoses, Vigilância em Saúde do Trabalhador,
Urgência/Emergência, entre outros, que em reuniões semanais mantém ativa “Sala de Situação”
visando decidir os rumos dos diversos programas de saúde, intensifica suas atividades durante os
períodos epidêmicos, atuando de forma integrada.
Nas áreas de confirmação de casos, as equipes são ampliadas visando reduzir pendências das
ações de bloqueio controle de criadouros a níveis aceitáveis, para que se inicie o Bloqueio de
Nebulização. As pendências, ocasionadas por imóveis fechados, são reduzidas no próprio horário de
trabalho, podendo a jornada ser alterada, e realizada em horários e dias alternativos, sempre que
necessário.
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O município dispõe de um Ecoponto e oito Ecoestações para recepção de materiais recicláveis,
além de um ecoponto específico para recepção, armazenamento e destinação adequada de pneus
inservíveis, administrado por empresa privada, sob a supervisão da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, em parceria público-privada.
A aferição de índices larvários, que visão conhecimento da situação entomológica, executada na
metodologia do LIRA (Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti), é realizada nos meses de
janeiro, abril, julho e outubro, em quadras sorteadas de forma aleatória em toda a extensão urbana
do município, devendo ser essa atividade interrompida nos momentos de epidemia.
Quadro 18 – Recursos Humanos envolvidos no Controle de Vetores
Função
Supervisor de Zoonoses
Chefe da Divisão de Zoonoses
Encarregado do Controle de Zoonoses
Chefe de Serviços de Zoonoses
Supervisor de Saúde
Agente Comunitário de Saúde*
Agente de Saúde
Agente de Controle de Endemias
Agente de Controle de Zoonoses
Trabalhador Braçal
Motorista
*Comuns à assistência.

Situação Funcional
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário

Número Disponível
01
01
01
01
27
03
17
05
04

Fonte: Zoonoses /SMS

5.5.1 Descrição das Funções:
Agente Comunitário de Saúde (ACS):
Esses servidores, lotados nas 12 áreas de saúde do município, atuam em micro áreas pelas quais
são responsáveis, executando as ações preconizadas pelo PACS/PSF, como Visitas Domiciliares,
Bloqueio Controle de Criadouros, Busca Ativa de Febre, Arrastão e Mutirão. A forma de incorporação
das ações de controle do vetor pelos Agentes Comunitários de Saúde encontra-se descrita na página
83 da publicação das Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue.
Agente de Combate às Endemias (ACE):
Esses servidores encontram-se incorporados às equipes de Estratégia da Saúde da Família e têm
por atribuição executar o controle de vetores em suas áreas de abrangência por meio de visitas
domiciliares, bloqueios controle de criadouros, busca ativa de febre, arrastões, mutirões de limpeza,
aferição de índices larvários, apoio a pesquisas, bloqueios nebulização, instalação e manutenção de
Estações Disseminadoras de Inseticida.
Agente de Controle de Zoonoses (ACZ):
Esses profissionais encontram-se lotados na Divisão de Zoonoses, atuando em Bloqueios
Controle de Criadouros, Busca Ativa de Febre, Arrastões, Mutirões de Limpeza, Aferição de Índices
Larvários, Apoio a Pesquisas e Bloqueios Nebulização.
Quadro – 19 Número e profissionais disponíveis para atuação nos pontos estratégicos
Ponto Estratégico
06
Equipe de Criadouros de Difícil Acesso
04
Equipe de Imóveis Especiais
02
Combate a vetores (culicídios e flebotomínios)
05
Alimentação dos Sistemas
03
Fonte: Zoonoses/SMS
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Agentes de Saúde (AS):
São profissionais remanescentes do PEA, Programa de Erradicação do Aedes Aegypti,
atualmente lotados na área central e comercial da cidade, área de abrangência da UBS Cascata, onde
executam todas as ações de Controle do Vetor, com exceção de Bloqueios Nebulização.
Supervisores de Saúde:
São os responsáveis pela supervisão direta e indireta do trabalho dos agentes, além de executar
apoio às de mais ações de vigilância em saúde, em áreas de UBS e USF. O critério para distribuição dos
mesmos nos vários territórios encontra-se relacionado ao número de agentes disponíveis em cada
área.
Esses supervisores possuem a prerrogativa de fiscais sanitários, podendo fazer uso dos
instrumentos legais vigentes, de acordo com a Portaria 30.323, de 23/02/2015.
Braçais: Executam o apoio às ações de manejo ambiental.

Unidade
Santa Antonieta
Pq das Nações
S. AntonietaII
Jardim Renata
Jardim Julieta
S. Antonieta III
Janie Quadros
JK
Palmira
Aniz Badra
1º.deMaio
Figueirinha
Castelo Branco
Vila Barros
Padre Nóbrega
Vila Nova
Altaneira
São Judas
Aeroporto
Novo Horizonte
Dirceu
S. Helena
Cascata
São Miguel
Bandeirantes
Jardim América
Alto Cafezal
Chico Mendes
Cavalari
Jardim Marília
Jardim Teruel
Argolo Ferrão
Jardim Flamingo
Planalto
Santa Augusta
Três Lagos
Jóquei Clube
Santa Paula
Marajó
Vila Hípica
Toffoli

Quadro 20 – Distribuição dos Servidores por Área de Abrangência
Nº.
Número
Número de
Número
Área
ID
Quadras
ACE
de ACS
de
Imóveis
1
5487
04
07
2
163
2
935
01
04
2
44
2
3
35
1515
0
03
2
5
37
1027
01
02
2
3
3
3
3

4

54

1819

0

05

8
6
15
7

42
99
43
64

1490
2993
1319
1799

0
02
01

04
09
05
04

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
105
104
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5

10
9
11
13
43
14
17
12
16
18
49
48
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
26
30
34
41
36
38
39
40
32

68
43
92
30
238
32
76
125
115
131
08
02
433
222
88
82
253
251
88
65
38
34
92
150
51
75
59
30
32
69
29

1886
852
2459
1183
1675
638
1525
3907
2040
1459
22
10193
4948
2596
1520
8356
4635
2277
1699
1019
739
1690
4533
1400
1460
1274
1121
1089
1738
1069

01
01

02
01
02
0
01
02
01
0
0
0
5
02
01
01
02
03
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

03
04
06
05
08
04
07
09
06
04
02
01
07
12
10
02
09
09
06
04
03
04
01
13
04
02
02
03
02
04
02

Supervisor
Kelly
João
Gabriela

Anita

Anita
Marcelo
Marcelo
Junior
Rodrigo
Tiago
José Antonio
Tiago
Eunice
Sílvia
Andréa
Dulce
Marcos
Gustavo
Danilo
Erick
Valdeir
Erick
Danilo
Fátima
Fátima
Meire
Laís
Meire
Meire
Lais
Marcos
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Vila Real
Nova Marília
CDHU/São
Bento
Costae Silva
Parque dos Ipês
Agendas
Rosália
Amadeu
Amaral
Fonte: Zoonoses/SMS

5
5
5

31
35
37

32
178
38

1113
4158
1765

01
02
0

04
12
01

Marcos
Fernando
Marcos

5
5
102
101
103

42
33
46
45
47

188
36
40
34
10

5590
1098
308
666
106

03
01
0
2
0

02
01
0
02
0

Lais
Fernando
Danilo
Guilherme
Danilo

5.5.2 Descrição dos serviços
Equipe de Ponto Estratégico:
A equipe de Pontos Estratégicos atua sobre imóveis onde regularmente se acumulam grande
número de recipientes e potenciais criadouros, ou que exerçam rotineiramente atividade que favoreça
a reprodução do vetor. Essa equipe é composta por 01 coordenador de campo e 04 ACZ, que buscam
cobrir todos os imóveis cadastrados conforme sua classificação de risco, realizando as ações
preconizadas pelo Programa Nacional de Controle das Arboviroses.
Por desenvolverem atividades que levam ao acumulo de potenciais criadouros, atualmente
encontram-se cadastrados como Pontos Estratégicos:
Quadro 21 – Cadastro de imóveis considerados como ponto estratégico
com possível potencial para criadouros
Pontos Estratégicos Cadastrados
Quantidade
Outros
14
Relacionados a armazenamento
04
Relacionados a pneumáticos
03
Relacionados à reciclagem
28
Relacionados à transportes
04
Total:
53
Fonte: Zoonoses/SMS

Equipe de Imóveis Especiais:
Essa equipe atua segundo de manda ou com base em cadastro municipal, em imóveis de
grandes dimensões, estruturalmente complexos, ou que mantenham grande circulação de pessoas,
configurando risco de circulação viral.
O município promove treinamentos e capacitações periódicas para os responsáveis por estes
imóveis, dividindo como os mesmos as responsabilidades das ações de vigilância ambiental.
Equipe de Criadouros de Difícil Acesso
Equipe encarregada de solucionar casos onde estejam envolvidos criadouros de difícil acesso ou
de grande potencial de infestação, tais como piscinas, caixas d’água, calhas, lajes, entre outros. Atuam
de acordo com a demanda recebida e realizam as visitas com periodicidade determinada pelo grau de
risco atribuído a cada caso.
Bloqueios Controle de Criadouro (BCC)
Ações desencadeadas em áreas onde se registram casos suspeitos de transmissão de
arboviroses, que são realizadas por ACE locais, com possibilidade do uso de reforços vindos de outras
áreas, visando eliminar todos os potenciais e reais criadouros dos imóveis trabalhados. Trata-se de
condição prévia para a realização dos Bloqueios Nebulização.
Bloqueios Nebulização (BN)
Nebulização de inseticidas nas áreas onde é confirmada a ocorrência de casos de arboviroses,
realizada após a execução do BCC. Essa atividade pode ser realizada por equipe de ACEs e
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supervisores, por meio de equipamento acoplado a veículo, em ações noturnas, ou por meio de
equipamento costal portátil, operado por ACEs, priorizado nas áreas de comunidade ou de difícil
trânsito de veículos.

5.5.3 Veículos utilizados no Controle de Vetores
A frota de veículos disponível ao serviço do controle de vetores obedece aos critérios do
programa.
Os veículos utilitários usados no serviço de vigilância ambiental e supervisão de campo são
conduzidos pelos próprios supervisores.
As equipes de Ponto Estratégico e de Criadouros de Difícil Acesso utilizam veículos dirigidos por
motoristas profissionais, sendo que o veículo de PE utiliza uma carreta como acessório complementar
para o transporte de nebulizadores e inseticidas.
Quadro 22 – Distribuição dos veículos disponíveis para o controle de vetores, segundo tipo
e utilização-2014.
WV Saveiro
Ford Courrier
Montana
Ford Fiesta

02
07
07
01

Fiat Uno
WV Kombi
Micro-ônibus

02
03
01

Caminhão3/4
Chevrolet S-10
Chevrolet Spin

01
01
01

Supervisão e serviços diversos relacionados ao controle
do vetor
Equipe de imóveis Especiais.
Transporte de equipe de criadouros de difícil acesso,
supervisor e se agentes de controle de endemias.
Transporte de insumos, arrastões, mutirões de limpeza.
Transporte de equipes de controle de vetores.
Transporte de equipes de controle de vetores.

Fonte: Zoonoses/SMS

5.5.4 Materiais básicos para os agentes, EPI´s e peças de reposição para
pulverizadores de compressão prévia e automizadores costais UBV
A reposição de peças dos pulverizadores de compressão prévia e atomizadores costais UBV são
feita mediante controle de desgaste e tempo de uso, de acordo com as especificações dos fabricantes.
A aquisição das peças necessárias se dá de acordo com ata de registro de preços, e um estoque
estratégico é mantido sob os cuidados da Divisão de Zoonoses.
A indumentária dos agentes (bolsas, mochilas, camisetas) vem sendo adquirida de forma
imediata uma vez que já existe ata de registro de preços.
Quadro 23 - Quantidade e tipo de equipamentos de aplicação de inseticida.
Equipament
o
Atomizadores Costais UBV com capacidade para 15litros de inseticida
Atomizadores Costas UBV com capacidade para 06 litros de inseticida
Pulverizadores de Compressão
Prévia

Númer
o
02
11
14

Fonte: Zoonoses/SMS
Em situações de transmissão, o controle do vetor deverá ser executado pelas equipes
disponíveis, aqui descritas, com o apoio dos diversos segmentos da sociedade, que poderão ser
mobilizados de acordo com a necessidade de cada momento, buscando intensificar tanto o impacto
das ações sobre o meio ambiente como o envolvimento o efetivo da população, levando-se em
consideração os termos da Lei Municipal nº 5152, de 21 de março de 2002, que dispõe sobre as ações
de combate à dengue e febre amarela.
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Diante de situações de transmissão intensa, a rotina de trabalho deverá sofrer alterações tais
como:
 Interrupção das aferições de índices larvários;
 Deslocamento de agentes comunitários de saúde e/ou agentes de combate às endemias
de suas áreas de origem para realização de bloqueios em áreas de baixa cobertura,
onde seja constatado estado de alerta;
 Realização de atividades globais ou localizadas de arrastão e mutirão de limpeza;
 Solicitação de apoio dos órgãos competentes.





6.

Uso complementar de equipamento móvel pesado de nebulização de inseticidas;
Divulgação de alertas à população e intensificação das ações educativas;
Alterações na carga horária e grade de serviço das equipes de controle, podendo haver
suspensão de todas as folgas e férias do período, caso necessário;
Envolvimento de outros segmentos governamentais e organizações não
governamentais em ações de educação em saúde e manejo ambiental.

Vigilância Epidemiológica

As ações de Vigilância para Dengue visam detectar precocemente a circulação viral e
aglomerados de casos. A Vigilância Epidemiológica tem o papel de fazer investigação de casos
suspeitos de acordo com as rotinas preconizadas e orientar tecnicamente medidas de prevenção e
controle, assim como a divulgação da situação epidemiológica à gestão municipal e comunidade.
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Epidemiológica integra-se a outros
setores, compondo o Grupo de Vigilância em Saúde.
No quadro de Recursos Humanos disponíveis temos Supervisores de vigilância Epidemiológica,
Médico, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e Escrita e Agentes de Zoonoses

6.1

Notificação dos casos municipais / Fluxo de informações

O município de Marília a partir de 2016 descentralizou o serviço de alimentação do SINAN
(sistema Nacional Agravos de Notificação) onde as unidades de saúde UBS e as ESF, assim que,
notificam os casos suspeitos digitam os dados no Sistema de Informação Nacional de Agravo de
Notificação SINAN – online, contribuindo desta forma para a informação a todos os níveis de atenção
e da real situação epidemiológica.
Os casos suspeitos atendidos nos Prontos Atendimentos Hospitalares (Santa Casa, Hospital de
Clinicas, Hospital Materno Infantil, Hospital Beneficente Unimar, PA Unimed e PA São Francisco)
enviarão as notificações via e-mail a esta vigilância epidemiológica, ou serão entregues por malotes
diários estas notificações serão encaminhadas as unidade de saúde da rede municipal
para
acompanhamento e disparador de ações de controle; sendo nestes casos, o setor de vigilância
epidemiológica, responsável pela alimentação da informação no Sistema de Informação Nacional de
Agravos de Notificação (SINAN um lei).
Os serviços de pronto atendimento da rede pública (Pronto Atendimento zona Sul, UPA zona
Norte) notificarão os suspeitos e após o manejo e estadiamento enviarão cópia da ficha de notificação
por e-mail a vigilância epidemiológica com Hemograma e ficha de atendimento do paciente, estas
serão enviadas as unidades de referência do paciente para que possa ocorrer o seguimento do caso e
inserção dos casos no sistema de notificação SINAN on line.
As unidades de saúde (UBS e ESF) que notificarem os suspeitos farão a notificação já no sistema
SINAN e enviara a cópia em PDF ao setor de vigilância epidemiológica por e- mail e seguirá o protocolo
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de manejo clinico e estadiamento, inserindo e encerrando os casos de formas oportuna no SINAN on
line que permite a retro alimentação do sistema.
As informações de todos os casos suspeitos gerados em demandas públicas e privadas serão
repassados diariamente ao setor de Zoonose através das notificações em PDF enviadas por e-mail
para adoção oportuna de medidas de controle.
O setor de zoonose junto aos seus Supervisores de Saúde possui senha acesso ao banco de
dados SINAN on line e foram capacitados em 2021 devido a Pandemia de covid -19 a realizarem a
vigilância mais ativa de seu território e junto à unidade de saúde que realiza sua atribuição, assim
como pesquisar no banco de dados o perfil semanal da Unidade de saúde que esta executando seu
trabalho.
A Vigilância Epidemiológica também realiza a vigilância de casos graves e óbitos suspeitos de
dengue, conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Esta vigilância é realizada através do
monitoramento das fichas de notificação, para identificação de casos com risco potencial,
monitoramento dos casos suspeitos atendidos nos Pronto Atendimentos, notificações de pacientes
internados e declaração de óbitos. Também é realizado o monitoramento dos casos internados através
da ficha de casos graves.
A Vigilância Epidemiológica também atua junto à rede privada, a partir da notificação de casos
suspeitos ou internados, na vigilância laboratorial, diagnóstico e manejo clínico dos casos.
A divulgação da situação epidemiológica é apresentada aos gestores por ocasião da reunião
semanal do Grupo de Vigilância em Saúde e à comunidade por meio de boletins divulgados em
imprensa local.

6.1.1 Cenários da Dengue e Confirmação Laboratorial das Arboviroses Urbanas
À classificação do município segunda as fases de transmissão eram calculadas através dos
coeficientes baseados em casos confirmados até 2016 (Silencioso, inicial, alerta emergência). Em 2017
este método é alterado em nota técnica da CIB e afirma nova metodologia que define a classificação
com avaliação ao Cenário de risco com base na incidência calculada através de casos prováveis
(Silencioso, Risco inicial, Risco Moderado, Alto Risco).
Monitoramento da Transmissão de Dengue no ESP
Com o objetivo de reduzir a transmissão e a incidência dessas arboviroses e seu impacto na
saúde da população, principalmente prevenindo as formas graves e os óbitos da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo em conjunto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo divulgam neste documento orientações para a vigilância em saúde das arboviros e urbanas,
a serem utilizadas a partir do ano de 2017. Casos prováveis da doença:
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Quadro 24 – Parâmetros para classificação dos cenários de risco

Cenário 1 - Silencioso
Exemplo de ação:
Organização, avaliação e planejamento das ações rotineiras de controle de vetores, VE,
VS, entomológica, laboratorial e assistência à saúde.
Manutenção da rotina dos trabalhos de prevenção e controle.
Cenário 2 – Risco inicial
Evitar que a transmissão persista e ultrapasse os limites esperados e reduzir a ocorrência
de casos graves e óbitos.
Exemplo:
Nas salas de situação, discutir e divulgar as informações epidemiológicas, emitir alerta as
regiões de acordo com a análise dos indicadores.
Cenário 3 – Risco moderado
Rever as ações de rotina e incrementar com ações de contingência, para minimizar a
ocorrência de óbitos.
Cenário 4 – Alto risco
Ações de rotina substituída por ações emergenciais e de contenção para evitar alta
mortalidade. Priorizar as ações aos pacientes.
Os Casos de dengue devem ser analisados de forma continua por todas as
unidades a vigilância epidemiológica realiza analise de dados diários, semanais,
com encerramento oportuno dos casos no sistema de informação.
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6.1.2 Vigilância Laboratorial
As unidades da rede básica realizam a coleta do material para exames de diagnóstico por
Sorologia a partir do 6º dia de início dos sintomas e monitoramento laboratorial através do
hemograma que são encaminhados aos laboratórios de referência. Os serviços de pronto atendimento
não realizam a coleta de sorologia, encaminhando para as unidades de referência para a coleta. O
resultado do Hemograma é disponibilizado online pelo Laboratório em até 24 horas, e pode ser obtido
pelo enfermeiro da unidade por meio de acesso à internet ou telefone, e informado à Vigilância
Epidemiológica.
Os exames laboratoriais para diagnóstico da dengue são realizados pelo Laboratório Regional
do Instituto Adolfo Lutz de Marília (sendo usados na rotina os métodos Elisa e NS1, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Programa Estadual e a especificidade de cada caso).
Durante o período epidêmico da doença, quando o município atinge o coeficiente de incidência
de 150/100.000 casos, considera-se uma transmissão sustentada (fase de emergência) e com isso a
rotina de diagnósticos laboratoriais pelo laboratório de referência (Instituto Adolfo Lutz) é
interrompida. Neste momento, o município assumirá o diagnóstico laboratorial dos casos e o
laboratório de referência passa a ser um Laboratório conveniado com a SMS.

6.1.3 Ações da Vigilância Epidemiológica





Apresentação da situação epidemiológica oportunamente aos gestores para subsidiar a
ações de controle e assistenciais;
Monitoramento das Notificações de todo caso suspeito no SINAN realizados em todas as
Unidades de Saúde do município;
Alimentar o SINAN os casos suspeitos de dengue Internados ABHU e Santa Casa de
Misericórdia de Marília;
Alimentar o SINAN os casos suspeitos de dengue notificados em demandas privadas;
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Notificação oportuna dos casos suspeitos de dengue grave e óbitos suspeitos de dengue e
comunicação ao GVE;
Investigação imediata de óbitos suspeitos para confirmação do mesmo e identificação e
correção dos seus fatores determinantes;
Orientação adequada e oportuna as equipes quanto à coleta de material para Sorologia
(IGM) a partir do sexto dia após o início dos sintomas e definição do fluxo de
encaminhamento das amostras ao IAL – Marília ou quando ocorrer junto ao laboratório
contratado;
Realizar um monitoramento viral conforme orientação do GVE – Grupo de Vigilância
Epidemiológica e diretrizes deliberadas no ano vigente da ocorrência;
Definir junto a Frota Municipal/SMS os fluxos e encaminhamentos de amostras
sorológicas Adolfo Lutz ou laboratório contratado.
Investigação dos casos para detecção do local provável de infecção (no caso de suspeita
de caso autóctone, solicita-se à equipe de Controle de vetores pesquisa de Aedes Aegypti
na área baseadas no Norte Normas e Orientações Técnicas para vigilância e controle do
Aedes Aegypti – NORTE, disponível em http://www.saude.sp.gov.br/sucensuperintendencia-de-controle-de-endemias/homepage/downloads/arquivos-dengue;
Encerramento oportuno da investigação dos casos notificados no sistema SINAN;
Análise sistemática dos dados, acompanhando a tendência dos casos e verificando as
variações entre as semanas epidemiológicas;
Atuação de forma integrada com outras áreas da SMS, gerando informações para adoção
de medidas oportunas (preparação da rede pelas equipes de assistência, elaboração de
materiais de comunicação e mobilização pelas assessorias de comunicação social,
controle de vetores, etc...).

Vigilância Sanitária

A Divisão de Vigilância Sanitária – VISA – parte integrante da Vigilância em Saúde, atua em conjunto com
a Vigilância Ambiental na identificação das situações de risco, assim como na aplicação das determinações do
Código Sanitário Estadual e legislações específicas.
A Vigilância Sanitária de Marília procura através de programas específicos e inspeções de rotina cumprir
com todas as demandas que cabem ao serviço, as ações são priorizadas de acordo com o princípio jurídico da
precaução e o grau de risco sanitário e epidemiológico dos eventos sanitários, buscando sempre cumprir os
objetivos do Sistema Único de Saúde através da garantia da promoção, prevenção e controle da saúde da
população na sua área de atuação.
Desde 2009 com a publicação do Comunicado CVS nº 162 de 29/07/2009, a Vigilância Sanitária de Marília
vem estruturando a Vigilância Ambiental para assumir ações voltadas para a prevenção e o controle da dengue
através do cadastro de estabelecimentos no SIVISA – Sistema de Informações de Vigilância Sanitária, como
ecopontos, recicláveis, sucatas, materiais metálicos e não metálicos, entre outros.

Em Outubro de 2011, atendendo ao Comunicado CVS nº 101 de 06/10/2011 que contempla um
roteiro específico para a prevenção da Dengue, houve ampliação do Programa contra a Dengue e após,
treinamento do pessoal para aplicação do roteiro durante inspeções sanitárias de rotina nos
estabelecimentos do setor regulado que são visitados rotineiramente.
Atualmente as inspeções sanitárias realizadas nos estabelecimentos do setor regulado têm um
“olhar” voltado ao controle da Dengue, seguindo as prerrogativas do Comunicado CVS nº 101 de
06/10/2011. Quando encontrado um caso atípico ou de grandes proporções em relação ao assunto,
comunicamos imediatamente a Divisão de Zoonoses para um melhor e adequado enfrentamento
técnico da situação.
31

Em épocas de epidemia de Dengue as ações da Vigilância Sanitária são sistematicamente
intensificadas através da aplicação do roteiro de Inspeção “Ações de Vigilância Sanitária para Controle
da Dengue” que é o instrumento de referência para as inspeções de campo voltadas à Vigilância
Sanitária de estabelecimentos do setor regulado (Portaria CVS nº 01 de 22/07/2020) que abriguem ou
possam vir a abrigar criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
A Vigilância Sanitária participa das reuniões semanais do grupo de Vigilância em Saúde sobre
assuntos relacionados às definições de estratégias de prevenção de riscos associadas ao saneamento
do meio ambiente.
Contamos com 04 veículos para transporte e deslocamento da equipe técnica para a realização
das nossas ações de fiscalização, tais como: inspeções sanitárias, coleta de água (Pró Água), coleta de
amostras de alimentos (Programa Paulista), acompanhamento destruição de substâncias proscritas,
demanda de outros órgãos oficiais, etc.
Nossa equipe técnica multidisciplinar é constituída de 28 servidores públicos concursados com
diferentes formações, expertises, qualificações técnicas, vivências, experiências e comportamentos que
se complementam para a melhor realização das ações de Vigilância Sanitária.

8.

Comunicação e Relações Interinstitucionais

A estrutura da PMM possui profissionais para atuar efetivamente na SMS, onde o mesmo deve
ter articulação direta com a Secretaria de Comunicação e Imprensa.
As atividades contemplam articulações com Conselho Municipal de Saúde, articuladores da SMS
e Unidades de Saúde para movimento com os líderes comunitários, e religiosos empresas públicas e
privadas com objetivo de conferir maior abrangência/reforço à comunicação; confecção de material
publicitário (panfletos, cartazes, adesivos, convites, banner, folders, cartões, cartilhas, criação e edição
de vídeo); manter exposição de material gráfico nas áreas de grande fluxo de pessoas; buscar inserir o
tema em todos os meios de comunicação de massa.
Esta interlocução tem por objetivo, incentivar a mudança de comportamento e a adoção
de práticas que promovam um ambiente livre da infestação por Aedes Aegypti.

8.1.1 Elaboração e distribuição de material informativo






Checklist de verificação imóvel;
Sintomas, sinais de alerta, classificação de risco e conduta;
Fluxo de atendimento e unidades de referência;
Cartazes, Busdoor e Banner (internet);
Entre outros, conforme diagnóstico do Grupo de Vigilância.

8.1.2 Divulgação de conteúdo informativo de forma sistematizada
Periodicidade: semanal.
Público: população em geral.
Veículos: Imprensa, site da prefeitura e redes sociais.
Informações: atividades desenvolvidas ou programadas pela SMS, ações preventivas e de controle,
confirmação e localização de casos positivos, orientações em geral.
Fonte informações: reunião semanal Grupo Vigilância.
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8.1.3 Desenvolvimento de ações para o público interno
Pautar nas reuniões locais de equipe, com registro em ata, informações sobre a situação
epidemiológica, orientações de conduta na assistência, medidas de controle adotadas e demais
informações pertinentes.
Disponibilizar informações para todos os setores da SMS através das reuniões articuladoras de
Gestão.
Fixar informativo em local visível na recepção dos serviços de saúde com orientações sobre
classificação de risco, unidades de referência, orientações de conduta, medidas de controle adotadas e
demais informações pertinentes.
Reforçar as mensagens de orientações para a população, como funcionamento de unidades de
saúde, dos pólos de assistência, quando e onde procurar atendimento, horários de funcionamento,
sintomas, sinais de alerta e classificação de risco.

8.1.4 Mobilização Social



As atividades de mobilização social devem compreender o envolvimento das comunidades locais na
busca de soluções para eliminar os focos de infestações de larvase mosquitos;
Incorporar nas ações sociais e eventos de rotina, orientações sobre as arboviroses.

8.1.5 Educação em Saúde





Propor inclusão no projeto pedagógico às arboviroses como matéria transversal em escolas
públicas e privadas (PSE);
Propor desenvolvimento de material educativo sobre as arboviroses;
Incentivar o desenvolvimento de ações lúdicas com tema Dengue como teatro, paródia, concurso de
cartazes, vídeos, entre outros;
Propor para a escola ações de mobilização no bairro onde está inserida, como passeatas, distribuição
de material educativo, entre outros.

9. GESTÃO











Apresentar o Plano de Contingência ao Conselho Municipal da Saúde e em outros fóruns de
participação social;
Coordenar a execução do Plano de Contingência;
Realizar reuniões semanais e se necessário extraordinárias para avaliação das ações de vigilância,
controle do vetor e da assistência, incluindo na composição representantes do Grupo de Vigilância
em Saúde, Atenção Básica, Urgência e Emergência, Fundo Municipal de Saúde, Administrativo,
Vigilância Sanitária, Saúde do Trabalhador, Vigilância Epidemiológica, Zoonoses e Comunicação;
Apoiar a capacitação de profissionais da saúde, envolvidos nas atividades de assistência, vigilância
epidemiológica, controle do vetor, comunicação e mobilização.
Apoiar na suplementação de profissionais, serviços ou recursos, de acordo com avaliação da
necessidade pelo Grupo de Vigilância em Saúde;
Garantir a estrutura física para abertura do Pólo, bem como, recursos humanos, estoque estratégico
de insumos, materiais/equipamentos e medicamentos;
Manutenção do diagnóstico laboratorial, após a suspensão dos exames pelo IAL (Monitoramento do
diagrama de Controle) e oferta de leitos de acordo com avaliação da necessidade pelo Grupo de
Vigilância em Saúde;
Articular ações com outros setores do serviço público, tais como: Secretaria da Educação, Obras
Públicas, Serviços Urbanos, Assistência e Desenvolvimento Social, Departamento de Água e Esgoto,
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Meio Ambiente, entre outros;
Articular junto a Secretaria de Comunicação a divulgação de informes e campanhas de mídia;
Articular com o Gabinete do Prefeito sobre a necessidade de outras providências na competência
do Poder Executivo, tais como, revisão da legislação municipal, decretos emergenciais, criação
Comitê
Gestor
Intersetorial, disponibilização de recursos suplementares, entre outras.
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Apêndice 1
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Apêndice 2
Ficha de Referenciamento e Estadiamento do Paciente
comSUSPEITA DE DENGUE
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Apêndice 3
DE:
PARA:

DATA:

NOME:
ENDEREÇO:
SINAN:
Cartão SUS:

/

/

HORÁRIO:

IDADE:
SEXO: masc( ) fem( )
NOME DA MÃE:
Data de Nascimento:
/ /
SINAIS VITAIS

Início dos sintomas
PA sentado / deitado
PA em pé

/

/

Temperatura
Prova do laço Pos( ) Neg( )
Peso

Gestante
Idade < 2 anos
Idade >65 anos
Diabetes

Anti agregante
plaquetário
Antiinflamatório

Hipertensão
Doença Hematológica
Úlcera gastroduodenal
Asma / Bronquite
GRUPO DE RISCO - USO DE MEDICAMENTOS
Imunossupressores

FC
Sat O2
Glicemia
Cardiopatia
Insuficiência Renal
Doença autoimune

Solicilatos

Anticoagulante

Outros

GRUPO A - UNIDADE DE SAÚDE
GRUPO B – POLO DE ATENDIMENTO EM DENGUE
Suspeita de dengue, sem sangramento espontâneo ou Suspeita de dengue, tendência hemorrágica (sangramento
induzido, sem sinais de alarme, sem alterações espontâneo ou induzido), sem sinais de alarme, sem alterações
hemodinâmicas, sem risco social e sem comorbidades.
hemodinâmicas, condição clínica especial ou risco social
FEBRE há menos de 7 dias + 2 sintomas abaixo:
Cefaléia( )Dor retro-orbitária( )
Mialgia /Artralgia( )Prostração( )
Exantema ( ) Prova do laço: negativa ( )

CONDUTA: Hidratação VO, orientação sobre sinais de
alarme e retorno na defervescência da febre.
GRUPO C - PA ou PRONTO SOCORRO
Suspeita de dengue, com sinais de alarme, manifestação
hemorrágica presente ou ausente.
Dor abdominal intensa e contínua ( )
Vômitos persistentes
( )
Hepatomegalia dolorosa
( )
Derrames cavitários (pleura, pericárdio ascite)
Lipotímia / Hipotensão postural
( )
Agitação / Letargia
( )
Hematêmese / Melena
( )
Diminuição da diurese
( )
Hipotermia
( )
Desconforto respiratório / taquipnéia
( )
Queda abrupta de plaquetas
( )
Aumento repentino de hematócrito
()

()

CONDUTA:Encaminhamento para pronto-atendimento com
acesso venoso e hidratação, regulado pelo SAMU

Petéquias / Equimose( )
Metrorragia( )
Epistaxe / Gengivorragia( )
Hemorragia pelos locais de punção venosa( )
Plaquetas <100 mil/mm3 ( )
Prova do laço: positiva
()
Grupo de risco
( )
Uso de Medicamentos ( )
CONDUTA: Coleta de hemograma, hidratação oral ou endovenosa,
retorno em 24 horas.
GRUPO D - PRONTO SOCORRO
Suspeita de dengue com sinais de choque
SINAIS DE CHOQUE
Hipotensão arterial
( )
Pressão arterial convergente (20mmHg) ( )
Cianose
( )
Pulso rápido e fino
( )
Enchimento capilar lento ( > 2 segundos)
( )

CONDUTA: Encaminhamento para Hospital com acesso venoso e
hidratação, regulado pelo SAMU
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Anexo 1:
I. INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM POLO CENTRAL PARA ATENDIMENTO À EPIDEMIA
DE DENGUE
INSUMOS

JUSTIFICATIVA

02 motos

Transporte de exames

130 cadeiras tipo área

Para hidratação dos pacientes

50 cadeiras de sala de espera

Sala de Espera

20 cadeiras para escritório

Para apoio nas questões administrativas

10 divãs com suporte para papel lençol

Para leito de observação

60 suportes de soro

Para hidratação dos pacientes

10 escrivaninhas

Para apoio nas questões administrativas

30 lixeiras com pedal (100 ltr/10, 50 ltr/20)

Descartes

10 esfigmomanômetros adulto

Aferição de PA

03 esfigmomanômetro infantil

Aferição de PA

04 esfigmomanômetro obeso

Aferição de PA

02 balanças digital

Para calculo de hidratação

10 estetoscópios adulto

Exame clínico

03 estetoscópios infantis

Exame clínico

06 bebedouros com filtro

Para hidratação

10 Jarras

Para hidratação

01 carrinho de emergência

Acondicionamento dos materiais de urgência

04 caixas térmicas (12l)

Para transporte de exames

02 computadores com impressora

Registros de atendimentos e resultados de exames

01 linha telefônica com aparelho

Ligações pertinentes

04 cilindro de oxigênio, 10 m³

Para atendimento a urgência

01 desfibrilador elétrico e automático

Para atendimento a urgência

04 oximetro de pulso

Para atendimento a urgência

03 glicosímetro

Para atendimento a urgência

04 ar climatizador de ambiente

Para ambientação adequada
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