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CONSIDERAÇÕES 
 
Considerando a Carta de Direitos dos usuários dos Serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, que dentre 

outros assuntos apresenta: 

• Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. 

• Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.  

• Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. 

• Assegurar ao cidadão o tratamento adequado e efetivo para seu problema, visando à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados.   

• Assegurar ao cidadão o atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à igualdade de 

tratamento e a uma relação mais pessoal e saudável. 

• Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios 

anteriores sejam cumpridos. 

Considerando a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências; 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue; 

Considerando o Decreto Nº 20.346 De 07 de Junho de 2019, que Dispõe Sobre O Plano Municipal De 

Contingência Para o Enfrentamento das Arboviroses Urbanas 2019/2020; 

Considerando que os Distritos de Saúde possuem coordenações distintas; 

Considerando que a Rede Municipal SUS Campinas dispõe de diversos serviços, sendo cada um 

coordenado por servidores distintos; 

Considerando que atualmente não há instituído pela Secretaria Municipal de Saúde, um manual que oriente 

os gestores quanto as diversas necessidades de funcionamento das unidades para os atendimentos em casos 

de epidemias de arboviroses; 

E, considerando a necessidade de padronização de funcionamento das unidades para os atendimentos em 

casos de epidemias de arboviroses, respeitando as diferenças locais.   

Institui-se o Manual de Gestão para Organização de Unidade de Saúde para o enfrentamento das 

arboviroses, objetivando a padronização dos serviços, sistematização e uniformidade na Rede de Saúde 

Pública Municipal de Campinas, em relação à organização e operacionalidade dos serviços desta Rede para 

os atendimentos em epidemias de arboviroses. 

As orientações contidas neste manual deverão ser adotadas por todos os serviços que constituem esta Rede, 

devendo a gestão local executar o que estiver em sua esfera de competência, delegar o que não estiver e 

garantir que estas orientações sejam cumpridas. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, reconhece todo o excelente 

trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos por todos os serviços para o enfrentamento nas 

epidemias de arboviroses. As ações que foram até este momento, realizadas pelos gestores de todas as 

esferas da gestão e por todos os servidores atuantes nestes espaços, com amplo destaque aos profissionais 

que atuam diretamente nos atendimentos aos usuários, tem resultado em uma assistência à saúde assertiva, 

dotada de excelência e qualidade, prestada aos usuários acometidos por dengue e outras arboviroses, 

favorecendo  a diminuição de casos de óbitos evitáreis nesta população. 

Nos diferentes serviços, muitas estratégias exitosas foram criadas e implementadas a cada epidemia, 

favorecendo positivamente o fluxo e os atendimentos aos usuários. O Departamento de Vigilância em 

Saúde – DEVISA, da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, tem sido um pilar de apoio aos serviços, 

favorecendo estas ações, e com todo o conhecimento de seus técnicos, tem qualificado os profissionais para 

os manejos dos casos, com instruções de condutas clínicas e estratégias a serem adotadas pelos serviços, 

além de atuar  exemplarmente no estudo epidemiológico de nossa população e intervenção para esta. 

A Atenção Primária à Saúde de Campinas, por ser a porta de entrada e a ordenadora do cuidado de nossos 

munícipes, é a principal referência para os usuários acometidos por arboviroses. Assim, com base em todo 

o conhecimento acumulado por esta Rede, e com base na trajetória trilhada pelas diversas equipes no 

enfrentamento das epidemias de dengue e outras arboviroses, o Departamento de Saúde e os cinco Distritos 

de Saúde, reuniram neste instrumento ações exitosas a serem institucionalizadas, implementadas e adotadas 

por todas as unidades ligadas ao Departamento de Saúde. As singularidades que impeçam a implementação 

de qualquer uma dessas ações, serão discutidas e avaliadas individualmente. 
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1. PADRONIZAÇÃO 
 

1.1. As orientações contidas neste instrumento deverão ser implementadas em todos os serviços da Atenção 

Primária à Saúde, ligados ao Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. 

1.2. Os Servidores e trabalhadores destes serviços, deverão ter conhecimento do conteúdo deste 

instrumento. 

1.3. Os gestores locais destes serviços deverão zelar para que as ações indicadas neste instrumento sejam 

implementadas integralmente nas unidades sob sua responsabilidade. 

1.4. Na impossibilidade de implementação de qualquer das ações deste instrumento, motivada por 

característica específica do serviço, o gestor da unidade deverá reportar tal fato ao Distrito de Saúde de sua 

referência, para estudo individual desta particularidade. 
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2. TIPOS DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO N O 
PERÍODO DE EPIDEMIA 
 

2.1. As unidades serão classificadas em dois tipos, denominados Centro de Hidratação –  C. HIDRA e 

Centro de Saúde de Referência – CS de Referência. 

2.2. Todos os Centros de Saúde serão classificados como CS de Referência para os atendimentos dos casos 

de arboviroses de usuários de sua área de referência. 

2.3. Os CS de Referência serão a porta de entrada no SUS, dos usuários acometidos por arboviroses. 

2.4. Os CS de Referência deverão implementar as ações deste instrumento de modo a garantir os 

atendimentos aos usuários de sua área de abrangência. 

2.5. Em cada território de cada Distrito, deverá ser organizada minimamente uma unidade para atuar na 

modalidade de C. HIDRA. 

2.6. Os C. HIDRAs são unidades da Atenção Primária à Saúde que atuarão como suporte para os CSs de 

Referencia, nos atendimentos de casos classificados de responsabilidade da Atenção Primária. 

2.7. Estas unidades poderão atender usuários fora de sua área de abrangência, referenciando os retornos dos 

usuários em seus CSs de Referência, caso a complexidade do caso esteja classificada para atendimento na 

Atenção Primária. 

2.8. Os Distritos de Saúde poderão autorizar os retornos dos usuários atendidos nos C. HIDRAs, originados 

de uma determinada área de abrangência, e de competência de um ou mais CS de Referência, caso avaliem 

que a respectiva unidade não comporte atender esta demanda em retorno, por alguma característica instalada 

no CS de Referência. 

2.9. Esta autorização deverá ser avaliada diariamente e perdurar pelo tempo que for necessário. 

2.10. Os Distritos de Saúde deverão comunicar esta decisão e suas modificações, ao Departamento de 

Saúde. 

2.11. Os C. HIDRAs deverão ser elegidos com base nos seguintes critérios: 

2.11.1. Unidade instalada próximo às principais vias públicas do bairro. 

2.11.2. Transporte público nas imediações. 

2.11.3. Espaço físico adequado disponível que comporte ampliação no número de atendimentos. 

2.12. Os Distritos de Saúde serão os responsáveis em indicar quais unidades poderão atuar na modalidade 

de C. HIDRA. 

2.13. Esta decisão deverá ser pactuada com o gestor local do serviço eleito. 

2.14. O início das atividades de cada C. HIDRA, deverá ocorrer mediante avaliação e autorização do 

Distrito de referência, conforme fluxo apresentado no anexo I. 

2.15. Os C. HIDRAs, indicados pelos Distritos são apresentados a seguir: 
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Distrito  

Unidade com 
possibilidade 

de 
implantação 

de  
C. Hidra 

Estratégia 
a ser 

adotada 

Local de 
instalação Endereço Telefone Coordenador 

Norte 
CS Barão 
Geraldo 

1 
CS Barão 
Geraldo 

Avenida Albino José 
Barbosa de Oliveira, 
893 - Barão Geraldo - 
CEP 13084-008 

3289-9691 / 
3289-8507 / 
3289-4475 

Lígia Helena 
Accierini 

Norte 
CS Jardim 
Aurélia 

1 
CS Jardim 
Aurélia 

Avenida Dona Licínia 
Teixeira de Sousa, 331 - 
Vila Proost de Souza - 
CEP 13033-660 

3243-5182 / 
3212-3020 / 
3213-7822 

Maria das Graças 
da Cruz França 

Sudoest
e 

CS Capivari 1 
CS 
Capivari 

Rua Padre Eustáquio, 
299 - Jardim Capivari - 
CEP 13050-802 

3223-6260 / 
3223-4533 

Rita de Cássia 
Almeida Bottcher 

Sudoest
e 

CS São 
Cristóvão 

1 
CS São 
Cristóvão 

Rua Martinho Lutero, 
121 - CEP 13110-520 - 
Campinas - SP 

3265-6823 / 
3225-6228 / 
3225-7800 

Talita Carlos 
Rodrigues Romano 

Noroest
e 

CS Satélite 
Iris I 

1 
CS Satélite 
Iris I 

Rua Reverendo José 
Coelho Ferraz, 21, 
Jardim Satélite Íris I 

3227-3525 / 
3267-4000 

Ielka Maria de 
Amorim Santos 

Sul 
CS São 
Bernardo 

1 
CS São 
Bernardo 

Rua João Batista Morato 
de Campo, 600, São 
Bernardo 

3274-1888 / 
3272-9803 / 
3273-0610 

Carina Fujimoto 
Losada 

Leste 
CS Costa e 
Silva 

1 
CS Costa e 
Silva 

Rua Joaquim Manuel de 
Macedo, s/n - Jardim 
Santa Genebra - CEP 
13080-470 

3208-1018 / 
3208-4060 / 
3208-1805 

Liliane Cristina 
Ferraz Gruli 

Leste 
CS São 
Quirino 

1 
CS São 
Quirino 

Avenida Diogo Álvares, 
1450 - Parque São 
Quirino - CEP 13088-
221 

3256-7243 / 
3296-3640 

Silvia Maria 
Anselmo 

Leste CS Taquaral 1 
CS 
Taquaral 

Rua Henrique 
Schroeder, 300 - CEP 
13076-550 - Campinas - 
SP 

3254-9485 / 
3295-3426 / 
3213-4936 

Edilson Marcos 
Vicentim 

Leste CS Conceição 1 
CS 
Conceição 

Rua Doutor Silvino de 
Godoy, 40 - Jardim 
Conceição - CEP 
13091-020 

3207-0601 / 
3207-2888 

Eliana Cristina 
Petoilho 

Leste CS Sousas 2 
Grêmio 
Recreativo 
de Sousas 

    

Nicole 
Montenegro de 
Medeiros 

 

2.16. O fluxo para encaminhamentos por parte do CS de Referência ao C. HIDRA, deverá ocorrer conforme 

anexo II. 

2.17. Para a implementação das unidades CS de Referência e C. HIDRA, os serviços poderão adotar uma 

das estratégias a seguir: 

2.18.1. Estratégia I 

2.18.1.2. Atendimentos nas dependências da unidade, com reorganização de seu espaço interior, de modo 

a permitir os atendimentos aos casos de arboviroses nos espaços mínimos obrigatórios. 

2.18.2. Estratégia II 
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2.18.2.1. Os atendimentos em espaço físico existente no território da unidade, com reorganização de seu 

espaço interior, de modo a permitir os atendimentos aos casos de arboviroses nos espaços mínimos 

obrigatórios. 

2.19. Os Distritos serão responsáveis por aprovar a adoção desta estratégia, a qual poderá ser indicada pelos 

gestores locais. 

2.20. Para a organização dos serviços tanto na Estratégia I quanto na Estratégia II, as unidades deverão ser 

reorganizadas com o apoio do Departamento de Saúde e dos Distritos.  

2.21. É vedado negar atendimentos que possam surgir na unidade, independentemente do tipo de unidade, 

CS de Referência ou C. HIDRA, pelos riscos implicados. 
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3. FASES DE ATENDIMENTO NO PERÍODO DE EPIDEMIA  

 

3.1. FASE I 

3.1.1. A FASE I se caracteriza pelo período de atendimentos na unidade, quando não houve necessidade de 

readequação física e readequação no processo de trabalho para os atendimentos de dengue. 

3.1.2. A gestão local deverá avaliar qual a capacidade de atendimentos de casos de dengue a unidade 

comporta, sem que haja necessidade de modificação significativa na estrutura organizacional dos espaços, 

bem como nos processos de trabalho. Para este número deverá ser considerado os atendimentos de casos 

novos e atendimentos de retornos, e a manutenção dos atendimentos de rotina. 

3.1.3. O estudo da capacidade de atendimento deverá constar no Plano Operativo da unidade e ser validado 

pelo Distrito de referência. 

3.1.4. Para o período de atendimentos na FASE I, devendo-se prever e prover um maior número de vagas 

de consultas médicas de acolhimento para avaliação no dia, de usuários com suspeita de dengue. 

3.2 FASE II  

3.2.1. A FASE II se caracteriza a partir do momento que a unidade esteja operando em número de 

atendimento superior ao indicado no Plano Operativo, havendo necessidade de comunicar ao Distrito de 

referência sobre a necessidade de implantação das Estratégias I ou Estratégia II, conforme indicado no 

Plano Operativo. 

3.3. No período de epidemia, em havendo redução significativa no número de atendimentos, até o número 

máximo estudado para a capacidade de atendimento da unidade, esta poderá retornar os atendimentos 

conforme orientações para a FASE I. 

3.4. Toda modificação no quantitativo de atendimento deverá ser comunicado ao Distrito de referência, o 

qual será o responsável em autorizar o trabalho em nova FASE com as modificações pertinentes, 

comunicando ao apoio da Diretoria do Departamento de Saúde, sobre esta modificação, conforme anexo 

III.  
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4. ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO LOCAL  

 

4.1. Confeccionar plano operativo dengue. 

4.2. Denominar profissional responsável pela organização da unidade, com indicação do período de 

responsabilidade. 

4.3. Avaliar cronograma de férias. 

4.4. Rever agenda dos profissionais e realizar ajuste conforme necessidade e instrução deste instrumento. 

4.5. Providenciar a impressão dos impressos necessários. 

4.6. Capacitar os profissionais para o fluxo de atendimentos conforme plano operativo validado pelo 

Distrito. 

4.7. Realizar reunião semanal para o planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos agentes 

comunitários de saúde - ACSs. 

4.8. Manter agenda de reuniões agentes comunitários de saúde, com participação dos agentes de controle 

ambiental, quando necessário. 

4.9. Monitorar diariamente o mapa do território com o georreferenciamento dos casos de arboviroses, 

utilizando o sistema Arboviroses Campinas, disponível em: dengue-campinas.ima.sp.gov.br. 

4.10. Viabilizar a capacitação e utilização do sistema Arboviroses Campinas, disponível em: dengue-

campinas.ima.sp.gov.br, pelos profissionais do Centro de Saúde, de forma integrada com a Vigilância em 

Saúde Regional. 

4.11. Zelar pelo preenchimento adequado dos impressos ou formulários eletrônicos utilizados para os 

atendimentos e organização da assistência para o enfrentamento das arbovirose, utilizados por todos os 

servidores sob sua responsabilidade.   

4.12. Fazer e ou delegar a gestão dos insumos em estoque. 

4.13. Denominar profissionais e suplentes para as diversas ações a serem desenvolvidas para a rotina dos 

atendimentos, indicando-os no plano operativo, e informando ao Distrito sempre que esta atualização 

ocorrer. 

4.14. Monitorar e zelar para que as informações pertinentes aos atendimentos sejam registradas e 

encaminhadas corretamente. 

4.15. Monitorar e organizar os fluxos de vigilância epidemiológica, de forma a garantir a notificação dos 

casos suspeitos em tempo oportuno e de forma qualificada, assim como a investigação dos casos para 

avaliação da necessidade de realização das buscas ativas de casos suspeitos e confirmados de arboviroses, 

de forma integrada com a Vigilância em Saúde Regional a fim de priorizar as estratégias de maior impacto 

epidemiológico. 

4.16. Organizar o fluxo de informação das notificações para os agentes comunitários de saúde, assim como 

as agendas dos ACS para realização das buscas ativas. 
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4.17. Garantir o acolhimento ágil dos pacientes suspeitos de dengue identificados nas buscas ativas e 

orientados pelos ACSs para buscar atendimento no CS. 

4.18. Viabilizar a agilidade da comunicação entre coordenação e ACSs e com o agente de controle ambiental 

(ACA)/supervisor, pactuando as estratégias necessárias como agenda de reunião, ou utilizando-se de meios 

de comunicação disponíveis, tais como e-mail entre outras, de forma a promover a integração dos serviços 

e qualificação das ações no território. 
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5. PLANO OPERATIVO  

 

5.1. Toda unidade deverá, dentro do prazo estabelecido, confeccionar plano operativo para o enfrentamento 

das arboviroses, em formato padrão contendo minimamente os dados a seguir: 

5.1.1. Insumos. 

5.1.2. Medicamentos. 

5.1.3. Impressos. 

5.1.4. Mobiliários (Biombo, suporte para soro, suporte para injeção, escrivaninha, cadeiras, poltronas 

hospitalares, cadeira para coleta de exames, maca com rodas, cadeira de rodas): considerar o que a unidade 

já possui.  

5.1.5. Planta baixa da unidade simplificada com representação de projeto de readequação do espaço físico 

da unidade contendo:  

5.1.5.1. Sala de espera. 

5.1.5.2. Sala para acolhimento de casos novos. 

5.1.5.3. Sala para acolhimento dos retornos. 

5.1.5.4. Sala para coleta de exames. 

5.1.5.5. Consultório médico. 

5.1.5.6. Sala de hidratação sentada. 

5.1.5.7. Sala de hidratação deitada. 

5.1.5.8. Célula de apoio administrativo. 

5.1.6. Fluxo de atendimento no desenho do projeto arquitetônico da unidade, indicando o caminho que o 

usuário fará, conforme sugestão de fluxo de atendimentos anexo IV. Criar processos diferenciados para o 

paciente que recebe o primeiro atendimento e para o paciente que retorna para reavaliação. 

5.1.6.1 Os espaços indicados na planta baixa deverão estar dispostos de modo a permitir fluxo de pessoas 

de forma linear, evitando contra fluxo e favorecendo acesso rápido do usuário e de ambulância às salas de 

hidratação. 

5.1.7. Recursos Humanos necessários, considerar o existente. 

5.1.7.1. Necessidade de liberação de horas extras. 

5.1.8. Plano de ações para o período inter epidêmico, considerando a necessidade de busca ativa dos casos 

suspeitos e confirmados, ações educativas de promoção à saúde e prevenção dengue, de forma integrada 

com a Vigilância em Saúde Regional. 

5.1.9. Previsão de datas para capacitação da equipe quanto as estratégias que serão implementadas na 

unidade. 

5.1.10. Avaliação da capacidade instalada para atendimento dos pacientes com dengue, indicando qual a 

capacidade de atendimento de casos novos e retornos, sem que a unidade necessite ter suas acomodações 
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modificadas para os atendimentos. Para este levantamento é necessário levar em consideração o número de 

profissionais existentes na unidade, bem como o espaço físico. Este levantamento será o balizador para a 

modificação da unidade no período de epidemia.  

5.1.11. Capacidade de atendimento com os demais fluxos do Centro de Saúde. 

5.1.12. Capacidade de atendimento na epidemia. 

5.1.13. Fluxo para impressão dos exames laboratoriais e o seu armazenamento na unidade. 

5.1.14. Fluxo para contato com pacientes faltosos nos retornos programados. 
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6. ESPAÇO FÍSICO MÍNIMO  
 

6.1. As unidades deverão readequar o espaço físico existente, indicando minimamente os seguintes espaços 

as serem utilizados em separado para os atendimentos de arboviroses: 

6.1.1. Sala de espera. 

6.1.2. Sala para acolhimento de casos novos, conforme exemplo contido no anexo V. 

6.1.3. Sala para acolhimento dos retornos, conforme exemplo contido no anexo V. 

6.1.4. Sala para coleta de exames. 

6.1.5. Consultório médico. 

6.1.6. Sala de hidratação sentada, conforme exemplo contido no anexo VI. 

6.1.7. Sala de hidratação deitada, conforme exemplo contido no anexo VII. 

6.1.8. Célula de apoio administrativo. 
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7. PADRÃO VISUAL DE IDENTIFICAÇÃO  

 

7.1. A identificação dos diversos espaços da unidade, deverá ocorrer com a placa de identificação padrão 

fornecida pelo nível central, a qual deverá ser afixada de forma não permanente e com estratégia de dano 

mínimo à arquitetura física da unidade.  

7.2. Na impossibilidade do fornecimento destas placas pelo nível central, será disponibilizado arquivo 

padrão das placas de identificação para impressão por parte da unidade, bem como a sua fixação nos locais 

corretos. 
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8. IMPRESSOS E ORGANIZAÇÃO PARA OS REGISTROS E FLUXOS 
DE INFORMAÇÕES  

 

8.1. Os impressos a serem utilizados nos atendimentos de arboviroses, serão padrão e comum para todos os 

serviços ligados ao Departamento de Saúde. Estes impressos estarão disponíveis no site da Prefeitura 

Municipal de Campinas, em área específica destinada aos assuntos relacionados às arboviroses, devendo 

os mesmos se manterem conforme instruído no Manual de Gestão para Organização de Unidades de Saúde. 

Tais impressos são apresentados ao final deste instrumento na forma de anexos, a saber: 

8.1.1. Ficha de notificação. 

8.1.2. SADT, anexo VIII 

8.1.3. Receituário, anexo IX. 

8.1.4. SINAN, anexo X. 

8.1.5. Pedido de exames/etiquetas – ver sistema laboratório. 

8.1.6. Cartão de acompanhamento de paciente com suspeita de dengue - atendimento dengue, anexo XI. 

8.1.7. Guia Prático para Manejo Clínico Inicial de Paciente com Suspeita de Arbovirose, anexo XII. 

8.1.8. Ficha de Referência e Contra Referência, anexo XIII. 

8.2. De modo a favorecer agilidade no volume de atendimento, as unidades deverão adotar a estratégia de 

criação de Kit Dengue, o qual deverá ser preparado antes dos atendimentos e estar disponíveis para uso dos 

profissionais, contendo os impressos já separados (ficha de notificação, SINAN, receituário, cartão dengue, 

pedido de solicitação de exames laboratoriais). Esta orientação não se aplica às unidades que estiverem 

utilizando o sistema informatizado para os atendimentos de dengue.  

8.3. Implantar na unidade o serviço de notificação de casos suspeitos de dengue - SV2 Dengue. 

8.4. As fichas de notificação deverão ser encaminhadas digitalizadas uma vez ao dia para o e-mail da VISA 

de referência e para os casos graves também deverão ser informados imediatamente por telefone. Em 

unidades com utilização do Sistema informatizado para atendimentos de dengue, não haverá necessidade 

do preenchimento de fichas de notificação impressa e a necessidade de seu encaminhamento para o serviço 

de vigilância, devendo somente comunicar imediatamente os casos graves ao serviço de vigilância de 

referência. 

8.5. Um Servidor deverá ser responsável por entrar no site do laboratório pela manhã e imprimir todos os 

resultados de exames de hemograma/dengue coletados no dia anterior. 

8.5.1. Arquivar os exames em “arquivo dengue”, em local a ser definido pela unidade, por ordem alfabética 

ou no prontuário do paciente os resultados normais (hemogramas/ sorologias de dengue), conforme padrão 

definido no plano operativo.  

8.5.2. Os exames alterados devem ser encaminhados para avaliação da equipe e busca ativa do paciente, se 

necessário.  
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8.6. As informações a respeito dos atendimentos devem ser preenchidas no SV2, conforme o instrumento 

implementado na unidade.  

8.6.1. Deve conter o retorno programado pela equipe e “avisar” com cor diferente quando o paciente não 

vier no retorno programado. Esta identificação poderá ser substituída pela ferramenta disponível no sistema 

informatizado para atendimentos de dengue, para as unidades que o estiver utilizando. 

8.6.2. Realizar busca ativa de pacientes vinculados á área de abrangência da unidade (casos novos e 

pacientes faltosos no retorno programado). 

8.7. Buscar informações atualizadas sobre a condição clínica dos pacientes (visita domiciliar, consulta de 

enfermagem, contato telefônico, visita do agente comunitário de saúde). 

8.8. Livro de coleta de exames laboratoriais da unidade, proceder com fixação de etiquetas dos exames de 

dengue em local diferente das etiquetas de exames da rotina. 

8.9. As unidades com prontuário eletrônico, deverão proceder com os registros clínicos dos atendimentos 

neste instrumento. 

8.10. As unidades sem utilização da ferramenta de prontuário eletrônico, deverão proceder com os registros 

clínicos no prontuário familiar, na pasta específica e respectiva de cada usuário. 

8.11. A comunicação de assuntos pertinentes a ser comunicado ao Comitê Municipal de Controle e 

Prevenção das Arboviroses, bem como articulações que se fizerem necessárias neste espaço, deverá ocorrer 

conforme anexo XIV. 
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9. SISTEMA DE INFORMAÇÃO INFORMATIZADO PARA OS 
ATENDIMENTOS DE DENGUE  
 

9.1. O sistema informatizado deverá ser utilizado por todos os serviços que se encontram informatizados 

ou que consigam se organizar para o preenchimento online das informações pertinentes aos atendimentos. 

9.2. O Sistema Informatizado favorece e agiliza o processo de trabalho nas unidades, disponibilizando 

automaticamente as seguintes informações: 

9.2.1. Número de casos novos atendidos no dia anterior. 

9.2.2. Número de retornos atendidos no dia anterior. 

9.2.3. Número de hemogramas dengue colhidos no dia anterior. 

9.2.4. Número de pacientes encaminhados no dia anterior para unidades de urgência e emergência. 

9.2.5. Ficha de Notificação. 

9.2.6. Agenda de pacientes com retorno programado para os próximos dias. 

9.2.7. Cartão de acompanhamento do usuário. 

9.2.8. Livro para registros dos casos de dengue (SV2). 
9.3. Para as unidades com o sistema de informação informatizado para os atendimentos de dengue, é 

dispensado a organização e obrigatoriedade dos itens 8.1.1, 8.1.6, 8.1.7, 8.3, 8.4, 8.6, 8.6.1, inclusos neste 

documento. 
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10. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Fluxo de atendimento de pacientes com suspeita de dengue, preferencialmente diferente para caso 

novo e retorno. 

10.2. Garantir sala para coleta de exames laboratoriais, caso novo, retorno, sala para hidratação. 

10.3. Evitar ao máximo que o paciente circule pelo Centro de Saúde. 

10.4. Gestor local avaliará a necessidade de fechamento de setor com a autorização do Distrito de referência 

e a ciência do nível central. 

10.5. Suspensão de Licença Prêmio para assistência nos meses de janeiro a maio de 2020. 

10.5.1. A suspensão de Licença Prêmio será avaliada constantemente pelos Distritos e pelo Nível Central 

de acordo com a evolução da epidemia, podendo esta ser cancelada ou ampliada. 

10.6. Férias – avaliação caso a caso, desde que tenha equipe multiprofissional mínima (médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde). 

10.7. Equipe dengue deverá conter médico, enfermeiro e técnico de enfermagem de enfermagem ou auxiliar 

de enfermagem, de acordo com a disponibilidade. 

10.8. O Centro de Saúde com capacidade instalada de médico e enfermeiro que possibilite o fechamento 

prévio de agenda em todos os períodos, deverá iniciar o fechamento das agendas a partir de fevereiro de 

2020. Avaliar de forma dinâmica, abrindo as agendas de forma gradual caso não haja demanda de casos de 

dengue na quantidade esperada, realizar atendimentos do dia, mesmo de outras queixas. 

10.9. Em Centro de Saúde sem capacidade instalada para operacionalizar como citado acima, fechar 

parcialmente a agenda de médico e enfermeiro, avaliando diariamente a necessidade de manter a reserva 

de vagas para atendimento dengue ou realizar a abertura gradual dessas vagas. O fechamento gradual terá 

que ser avaliado caso a caso, iniciando, por exemplo, com dois horários por período e aumentando ou 

diminuindo conforme a número de atendimentos dengue. 

10.10. IMPORTANTE SALIENTAR QUE DURANTE A EPIDEMIA TODA A CAPACIDADE 

INSTALADA DO CENTRO DE SAÚDE DEVERÁ SER DIRECIONADA PARA ATENDIMENTO 

DENGUE, GESTANTES, RECÉM-NASCIDOS E URGÊNCIA.   

10.11. Antes de demandar usuários para o C. HIDRA, que acontecerá SOMENTE COM 

CONCORDÂNCIA DOS DISTRITOS deverá haver avaliação dinâmica da coordenação local quando os 

atendimentos não comportem na estrutura física da unidade e/ou recursos humanos. 

10.12. Manter os atendimentos de retorno no Centro de Saúde que já estavam sendo acompanhados e enviar 

ao C. HIDRA apenas casos novos para hidratação, quando a demanda estiver superior à capacidade do 

centro de referência e em concordância com o Distrito de referência. 

10.12.1. A reavaliação desse fluxo será dinâmica.  
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10.12.2. O Centro de Saúde deverá parar de encaminhar para o C. HIDRA quando conseguir atender à sua 

demanda, em concordância com o Distrito de referência.  

10.13. Estabelecer junto a equipe, fluxo interno de informação para os casos suspeitos, disparando as 

atividades de busca ativa em tempo hábil. 

10.14. Estabelecer um local fixo dentro da unidade para que as informações sobre arboviroses fiquem 

concentradas e disponíveis para consulta por toda equipe. 

10.15. Discutir com a equipe o protocolo de atendimento a pacientes com suspeita de arboviroses e mantê-

lo disponível para eventuais dúvidas. 

10.16. Manter estoques de insumos e medicamentos atualizados no GEMM.  
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11. REORGANIZAÇÃO DA UNIDADE PARA OS ATENDIMENTOS  

 

11.1. Realizar reunião geral de equipe para: 

11.1.1. Contextualização do cenário da epidemia no município. 

11.1.2. Apresentação e esclarecimentos dos fluxogramas estabelecidos para atendimento aos usuários com 

suspeita de arboviroses. 

11.1.3. Reorganização do processo de trabalho na unidade frente a epidemia. 

11.2. Organizar capacitação de toda a equipe para o manejo das arboviroses.  

11.3. Adequação das escalas de atividades da equipe de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde, 

adequação das agendas médicas conforme FASE I ou FASE II.  

11.4. Atendimento fora do período de epidemia ou número baixo de casos atendidos na unidade: 

11.4.1. Surgimento de casos suspeitos no território, acolhimento com a inserção do usuário suspeito de 

arbovirose no fluxo organizado pela unidade, sem interrupção das atividades de rotina.  

11.4.2. Utilizar do estudo de capacidade de atendimento sem que haja necessidade de modificação das 

atividades e estrutura da unidade, monitorando diariamente. 

11.4.3. Sistematizar o acolhimento e atendimento dos usuários pela equipe de enfermagem (auxiliares, 

técnicos de enfermagem e enfermeiros), realizada a previsão e provisão de vagas de consultas médicas de 

acolhimento para avaliação desses usuários e estabelecida a logística para a coleta de exames laboratoriais.  

11.4.4. O trabalho dos agentes comunitários de saúde desenvolvido no território deverá ser mapeado e as 

buscas ativas e todas as ações pertinentes serão desencadeadas em conjunto com o supervisor da Vigilância, 

priorizando as ações e estratégias de maior impacto epidemiológico.  

11.5. Atendimento em período de epidemia: 

11.5.1. Período constatado como epidemia, em que haverá a necessidade de alterações nos processos de 

trabalho instituídos, considerando-se, sobretudo os atendimentos eletivos/programados e estabelecimento 

imediato de ações de enfrentamento e combate à epidemia.  

11.5.2. A partir do número de casos suspeitos de arboviroses em acompanhamento superior ao indicado no 

plano operativo e validado pelo Distrito, de usuários/dia, faz-se necessária uma reestruturação dos 

processos de trabalho da unidade, entrando esta na FASE II de atendimento. 

11.5.3. Atribuições dos profissionais: 

11.5.3.1. Equipe de enfermagem: (auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros): capacitação em 

protocolos e fluxogramas de atendimento contendo as diferentes classificações da dengue e condutas frente 

a cada uma delas. Repactuação dos fluxos com todos os membros da equipe para maior eficácia e agilidade 

nas notificações e atendimento de novos casos suspeitos e reavaliação dos casos que já se encontram em 

acompanhamento (acolhimento de enfermagem, notificação, preenchimento do cartão de 
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acompanhamento, coleta de exames laboratoriais, orientações gerais referentes a hidratação oral, sinais de 

alarme, dentre outros e agendamento de retornos para reavaliação).  

11.5.3.2. Equipe médica: capacitação em protocolos e fluxogramas de atendimento contendo as diferentes 

classificações da dengue e condutas frente a cada uma delas, ressaltando a importância do diagnóstico 

diferencial. Alterações de agendas (suspensão temporária de atendimentos eletivos/programados, 

priorizando-se os atendimentos à demanda espontânea), orientações e esclarecimentos quanto aos fluxos 

instituídos na unidade para enfrentamento e combate à epidemia.  

11.5.3.3. Equipe de agentes comunitários de saúde: as ações no território serão desencadeadas em conjunto 

com o agente de controle ambiental e a Coordenação da unidade, priorizando-se as ações e estratégias de 

maior impacto epidemiológico para o enfrentamento e combate a epidemia.  

11.5.3.4. Recepção: pactuação e orientações quanto aos fluxos instituídos na unidade, sobretudo 

esclarecimento das diferenças entre os fluxos para atendimento de casos novos suspeitos e manutenção do 

atendimento dos casos que já se encontram em acompanhamento e retornam a unidade para reavaliação.  

11.5.3.5. Demais categorias profissionais: Considerando que as unidades trabalham com clínica ampliada, 

onde todos os profissionais visam o desenvolvimento de suas atividades em prol da saúde dos usuários e 

da comunidade, todos os servidores, dentro de suas competências legais, poderão contribuir nas ações de 

enfrentamento da epidemia. 
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12. ROTINAS E FLUXO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES  

 

12.1. Quanto à suspeição: 

12.1.1. Manter a equipe informada sobre os casos confirmados do território e município. 

12.1.2. Preencher a ficha epidemiológica ou sistema informatizado, preenchendo todos os campos descritos, 

principalmente data de início de sintomas e deslocamento por território. 

12.1.3. Encaminhar para VISA, no dia da suspeição, a ficha de notificação. Caso a unidade esteja 

informatizada e utilizando o sistema de informação, não haverá necessidade de se proceder com esta 

atividade. 

12.1.4. Preencher cartão de caso suspeito para o paciente.  

12.2. Quanto à assistência: 

12.2.1. Realizar classificação de risco do usuário e nortear os cuidados conforme orientações do protocolo 

disponibilizado pela SMS. 

12.2.2. Realizar exames necessários para diagnóstico e acompanhamento. 

12.2.3. Estabelecer responsáveis pelo monitoramento dos hemogramas. 

12.2.4 Monitorar diariamente os resultados do hemograma. 

12.2.5. Programar retornos diários dos usuários para hidratação, quando necessário. 

12.2.6.  Busca ativa de pacientes faltosos. 

12.2.7. Monitorar casos que necessitem de internação. 

12.2.8. Orientar sobre hidratação em unidades de urgência e emergência em finais de semana e feriados, 

conforme a classificação dos Protocolos Clínicos institucionais.  

12.2.9. A retirada de amostras de exames laboratoriais na unidade, no período da tarde, deverá ocorrer 

conforme informe técnico a ser apresentado pelo Laboratório Municipal de Campinas. 

12.3. Orientações aos usuários:  

12.3.1. Retorno no dia seguinte para reavaliação clínica (trazer o cartão de controle). 

12.3.2. Uso correto da medicação e SRO, quando prescritos. 

12.3.3. Sinais de alerta seguir as orientações contidas no cartão do usuário, retornando para a unidade caso 

permaneçam dúvidas.  

  



 

28 

 

13. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  

 

13.1. Definir rotina de reuniões e fluxos de trabalho com ACSs. 

13.2. Manter agenda semanal de reuniões com os ACS, contando com a participação agente de controle 

ambiental – ACA, se necessário. 

13.3. Utilizar diariamente o sistema Arboviroses Campinas, monitorando as informações disponíveis no 

mapa do território com o georreferenciamento dos casos de arboviroses, para o desenvolvimento das ações 

pertinentes e necessárias ao e no território.  

13.4. Preencher adequadamente os impressos das atividades de casa a casa e busca ativa. 

13.5. Zelar par que as busca ativas ocorram em tempo oportuno, tanto para as suspeitas de casos, quanto 

para faltosos em retornos. 

13.6. Desenvolver ações educativa para os munícipes do território, com ampla divulgação de informações 

relativas ao combate ao vetor 
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14. FLUXO PARA COMUNICAÇÃO COM IMPRENSA  

 

14.1. A comunicação com os veículos de impressa deverá ocorrer somente quando estes procurarem os 

serviços solicitando informações. 

14.2. A comunicação deverá ocorrer conforme fluxo apresentado no anexo XV. 
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Estes procedimentos poderão ser objeto de revisão a qualquer tempo. 

15.2. A cada revisão deste instrumento, será modificado o número da versão, e este deverá ser novamente 

ser divulgado aos serviços ligados ao Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, os quais deverão implementar e adotar as orientações existentes, bem como as novas 

orientações. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
 

Modelo de sala de acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

36 

 

Anexo VI 
 

Modelo sala para hidratação sentada 
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Anexo VII 
 

Modelo sala de hidratação deitada 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
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Anexo X 
 

Frente 
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Verso 
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Anexo XI 
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Anexo XII 
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Anexo XIII 
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Anexo XIV 
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Anexo XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


