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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 148/17 - GPC

Carazinho,

03 de julho de 2017.
CÂMARA MUNICIPAL
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Excelentíssimo Senhor,

o

Ver. Estevão De Loreno,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

6 JUL. 2011
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Responde OP 162/2017 sobre direitos e atividades dos Agentes Comunitários

de

Saúde e Agentes de Combate às Endemias.
Senhor Vereador:
Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportando-nos ao ofício supracitado,
oriundo dessa Casa,

para encaminhar

cópia de expediente

Municipal da Saúde com as respectivas informações pertinentes.
Atenciosamente.

DO

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n" 1264, Centro
Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeilura@carazinho.rs.QoY.br

recebido da Secretaria
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade

Ofício 16812017 - Gabinete da Secretária

Carazinho, 30 de junho de 2017.

PROTOCOl.O
RECEBlOO .Q.iI.Q.1rJl
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Excelentíssimo Senhor,

T
Ao cumprimentá-lo,

o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me deste

para encaminhar informações acerca do ofício 16212017 de Pedido de Informação, de
autoria dos vereadores: Alaor Tomaz e João Pedro de Azevedo sobre as atividades dos
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias do Município de
Carazinho.

a) Quantos e quais são os trabalhadores concursados

para o cargo

de Agente de Combate as Endemias (ACE)?
b) Onde estão lotados cada um dos ACEs?
No quadro abaixo consta o nome do agente de combate as endemias, o
ano de ingresso no cargo, a lotação e a função que desempenha.

N°

Data

Profissional

Função que desempenha

Lotação

admissão
1
2
3
4
5
6

Secretaria da Saúde
Setor de laboratório
Setor de Vigilância
01/0812012
Eoidemiolóoica
08/01/2013 Setor de Vigilância
Eoidemiolóoica
28/04/2011 Setor de Vigilância
Eunice Johann
EoidemiolóQica
de Vigilância
Setor
Silva 02107/2012
Da
Indiara
EoidemiolóÇlica
Gaertner
Vigilância
Jacqueline De Macedo 25/04/2012 Setor de
Epidemiológica

Aparecida
Andrelina
Portilio Schwalbert
Teixeira
Adriana
Franca
Andrea Soares Gosta

18/07/2011

7

Elisete Batalha

21/09/2010

8

Lucas De Arauio Lima

21/09/2010

Auxiliar de laboratório

Visitas em imóveis e
demais funcões do AGE
Visitas em imóveis e
demais funcões do AGE
Visitas em imóveis e
demais funcões do AGE
Visitas em imóveis e
demais funcões do AGE
Alimentação do sistema
de regulamentaçâo das
no
atividades
dos
estabelecimento
AGEs; Realização de
pontos
nos
trabalho
estratégicos determinados
de acordo com o MS,
de
acompanhamento
visita com a suoervisora;
Secretaria da Saúde Atua no agendamento de
Sala de reaulacão 15 consultas oelo SISREG
imóveis e
Setor de Viailância Visitas em
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade

9

Maria Emília Diehl

31/08/2012

10

Micheli Gehlen

06/05/2011

11

Sandra Mansa Oliveira
De Oliveira

14/0212013

demais funcões do AGE
Eoidemiolóoica
Setor de Vigilância Supervisiona
as
Epidemiológica
atividades das demais
colegas,
com
acompanhamento
de
visitas em imóveis e
demais funções do AGE;
Realiza
escala
e
organização da rotina dos
ACEs.
Setor de Vigilância Visitas em imóveis e
demais funcões do ACE
Eoidemiolóaica
Vigilância
Setor de
Visitas em imóveis e
demais funções do AGE
Eoidemiolóaica

c) Existe algum AGE em desvio de função (exercendo atividades
diversas das previstas para o cargo)? Em caso afirmativo, indique
o nome e motivo da situação?
Sim,

temos

duas

profissionais

consideradas

em desvio,

justificativas

abaixo, e estamos resolvendo a situação.
- A profissional na 1 Andrelina

foi admitida através de processo seletivo

para ACE, porém, após apresentou a doença de Lúpus, por este motivo foi retirada do
setor e aproveitada no laboratório por já ter a prática, afim de não prejudicar sua saúde,
devido ás atividades do ACE ter exposição ao tempo. Mesmo diante desta situação
estaremos encaminhando

até o final de 2017, esta ao setor ao para o qual realizou o

processo seletivo.
- A profissional nO 7, Elisete, segundo informações por motivos de saúde
também foi aproveitada no setor ao qual já tinha conhecimento e que no periodo estava
com falta de pessoal. Esta não está recebendo insalubridade como as demais devido a
sua lotação.

Foi solicitado

também

o prazo para adequação

diante

da situação

encontrada no início de gestão, da falta de provisão de funcionários no setor e também
pelo acompanhamento

dos usuários

sob responsabilidade

desta funcionária.

Será

encaminhada ao setor até o final de 2017.
Mesmo não sendo desvio de função justifico as servidoras abaixo por haver
questionamentos

por parte de demais colegas agentes de endemia:

Av. Pátria, 736 Fone (54) 3331-2855 CEP 99500,()00. Carazlnho-RS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade
- A profissional nO6, Jacqueline, desempenha atividade pertinente ao ACE,

porém, com a parte burocrática de alimentação do sistema, em reunião com a
coordenadoria foi colocado por estes e também pelo coordenador da vigilância a
importância em ser uma profissional agente de endemia, não cabe um digitador
específico, visto que deve conhecer o trabalho, ir até as áreas, revisar os pontos
estratégicos, sendo que foi colocado que esta desempenha muito bem sua função.
- A profissional nO9, Maria Emília é a supervisora dos agentes de combate
as endemias, não há uma função específica no município e nem prevê a legislação dos
ACEs este cargo, porém, para fins de organização esta função é atribuida a algum
membro do grupo que se percebe que tem condições de organização e primará por
realizar e acompanhar os demais em todas as etapas do trabalho. Medidas adotadas:
Será solicitado para inclusão na LDO do próximo ano a abertura de vaga de um
profissional biólogo para ser o supervisor dos agentes de endemia, ou a criação de
cargo específico. Não consideramos pertinente neste momento a colocação de um CC
ou profissional de outra área para esta supervisão, devido à necessidade de conhecer a
prática, sendo que nos demais municípios conforme a 6. Coordenadoria de Saúde, a
supervisão é realizada por um agente de endemia que apresenta condições de fazê-Ia.
d) Os ACEs estão recebendo incentivo financeiro previsto no artigo
9° da Lei nO11.35012006,conforme a redação atribuída pela Lei nO
12.99412014? Em caso negativo,

indique

o motivo

do não

pagamento.
De acordo com a Lei 12.994/2014:
Art. 1º A Lei nO11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos:
"Art. 9° .A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente
de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
~ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00
(mil e quatorze reais) mensais.
~ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para
piso salarial previsto nesta Lei devem ser integralmente dedicada
serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica
e
endemias em proi das famílias e comunidades assistidas, dentro dos
territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei."
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade
O artigo de Lei citado traz referência ao piso salarial, no município de
Carazinho o piso do Agente de Combate as Endemias é de R$ 1.125,54.
que é "chamado

O incentivo financeiro
denominação correta",

por 140 salário, mas não é a

é regulamentado pelo Estado, sendo emitida portaria específica

para o pagamento do incentivo financeiro, no ano de 2016 para o pagamento em 2017,
foi emitida a portaria

391/2016,

conforme

anexo

1, e no anexo 2 o relatório de

pagamento através do Fundo Estadual em Saúde somente aos Agentes Comunitários
de Saúde.
Cabe colocar que no momento em que houver portaria específica e o
repasse de valor pela União ou Estado será imediatamente

solicitado pelo município

para fazer o repasse aos profissionais.

e) O número de ACEs existentes atualmente no Município é suficiente
para o atendimento da demanda municipal? Em caso negativo,
indique o número adicional de ACEs que se estima necessário,
bem como que medidas estão sendo tomadas pelo Executivo para
a viabilização do aumento do número de ACEs.
O número de ACEs atualmente não é suficiente para a demanda municipal.
É estimado o acréscimo de 8 agentes para dar conta da demanda. Em janeiro de 2017
foi solicitado aumento no número de ACEs, porém não houve previsão de vagas para
este cargo na LDO de 2016, para o ano de 2017. Foi enviado projeto a Câmara de
Vereadores,

projeto

040/2017.

Acesso

ao

parecer

no

site:

http://camaracrz.rs.gov.br/noticias/2950/executivo-solicita-retirada-do-pl-040-17,no
anexo 3. O processo seletivo que constam aprovados foi prorrogado, e será previsto na
LDO de 2017 para 2018 as vagas para o chamamento de aprovados.

f) Compete ao ACS, na falta de ACEs, registrar em planilhas as
informações referentes às atividades executadas em substituição
ao ACE?

Av. Pãlria, 736 Fone (64) 3331.2855 CEP 99500-000. Carazinho-RS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Independente de haver ou não o ACE, os ACS devem fazer o registro de
ações de combate a dengue, que também é uma (1) das atribuições dos agentes de
endemia, está nas atribuições do ACS o registro de ações de combate ao vetor da
dengue, conforme o Caderno de Atenção Básica nO21 do Ministério da Saúde, página
42 em específico no anexo 4, e portaria nO2.121, de 18 de dezembro de 2015, anexo 6.
g) Existe alguma determinação às ACSs para realizar as atividades
mecânicas relativas ao combate de endemias, bem como para
gerar boletins relacionados? Em caso afirmativo, indique qual a
origem e o fundamento legal da determinação, bem como se as
ACSs são obrigadas ou não a realizar estas tarefas.
Consta no anexo 4 como atribuição do Agente Comunitário de Saúde em
caso necessário realizar a remoção mecânica, a remoção mecânica é virar a água
parada que está em recipiente que o mosquito possa se proliferar, orientando sempre o
morador a fazer.
h) Há obrigatoriedade

dos ACS realizar as atividades típicas dos

ACEs na falta destes? Em caso afirmativo,

indique

quais as

atividades e com base em qual dispositivo legal?
Conforme colocado na letra f, em seus anexo nas atribuições dos agentes
de saúde e agentes de endemia existe semelhança. Não se obriga a realizar função
diferente de suas atribuições. Os ACS desempenharam por muitos anos as atribuições
na totalidade do ACE devido à inexistência deste cargo pelo MS, os ACE vieram para
somar, para juntos realizarem um trabalho ainda melhor de promoção a saúde da
população, como é o caso do controle da dengue no Brasil.
i) As ACS são subordinadas elou devem cumprir ordens do Chefe da
Vigilância
legal.

Sanitária? Em caso afirmativo,

indique o fundamento

As ACS fazem parte das equipes de ESF, porém, são funcionárias do
município, e em caso de necessidade, mediante situação solicitada pela União elou
Estado estas são chamadas para desempenhar dentro de suas atribuições ações de
vigilância em saúde. Ex: para o LIRA, e em caso determinado por portaria, conforme o
Av. Pátria, 736 Fone (54) 3331.2855 CEP 99500-000' Carazinho-RS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade
anexo 5. Cabe colocar que o Chefe da Vigilância não dá ordens, cumpre sua atribuição
no cumprimento as normativas do Ministério da Saúde orientando as equipes no
desempenho das atividades.
j)

As ACS estão recebendo EPls adequados para o exercício das
suas atividades típicas? Em caso afirmativo,

indique quais os

equipamentos.
Os ACS recebem o protetor solar. Também nas Unidades de Saúde são
fornecidas luvas de procedimento se estas solicitam a enfermeira. A Coordenação dos
ESFs está verificando demais EPls pertinentes e providenciando a solicitação para a
compra.
k) As ACS, quando no exercício de atividades

típicas dos ACEs,

recebem EPls específicos e adequados para o exercício dessas
atividades? Em caso afirmativo, indique quais equipamentos.
As atividades típicas dos ACEs, que as ACS desempenham fazem parte de
suas atribuições, e utilizam EPls conforme citado acima.
I) Os ACS recebem algum acréscimo remuneratório pelo exercício de
atividades próprias dos ACEs? Em caso afirmativo, qual é o valor
do acréscimo.
As ACS não recebem acréscimo remuneratório porque não desempenham
atividade que não esteja na sua atribuição, como é o caso da orientação a comunidade
sobre o combate ao mosquito vetor da dengue. Faz parte de sua visita abordar o
assunto e verificando a situação do domicílio realizar atribuição pertinente ao cargo.
m) Os ACS e ACE trabalham em exposição habitual e permanente a
agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos a saúde? Em caso
afirmativo,

indique qual o agente nocivo e apresente, se tiver,

laudo técnico que embase a resposta.
O trabalho é considerado insalubre, estes recebem a insalubridade, para
evitar a exposição a agentes nocivos são orientados a utilizar EPls. Em situação de
descontrole do mosquito vetor da dengue, um agente de endemia se paramenta (veste
Av. Pátria, 736 Fone (54) 3331-2855 CEP 99500,()OO' Carazinho-RS
CNPJ87.613.535/0001.16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carazinho - Capital da Hospitalidade

roupa especial) para passar o produto nas ruas, sendo que somente um deles aceita
fazer este trabalho que faz parte da atribuição. Os ACS não estão expostos aos agentes
químicos que são específicos dos ACE.
Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações, nos
colocando a disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos necessários.
Atenciosamente,
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Aneli
Secretária

. chell Almeida
Da Saúde e Vigilância
Sanitária

Exmo. Sr.
Milton Schmitz
MO. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Carazinho
Av. Pátria, 736 Fone (54) 3331-2855 CEP 99500,()00.
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Porto Alegre, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

DIÁRIO OFICIAL
Secretaria da Saúde
Secretaria da Saúde
SECRETÁRIO: JOÃO GABBARDO DOS REIS
End:Av. Borges de Medeiros, 1501.50 andar
portoAlegreIRS.90119-900
PORTARIAS
PORTARIA N" m12016.

O SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDe DO RIO GRANDE
>O SUL, no uso de suas atnlluiç6es legais e considerando:
• a importAncia da Estratégia SaUde da Família e da Estratégia
le Agentes ComlSlitârios de Saüde na consolidação do SUS, atravês da reorganiZaçêo do modelo de
llenção e do acesso a ações integrais de saúde para indivíduos e fammas;
• a neoessióade de ampliar e qualifiCar o acesso da população
IS ações de promoçao. prevenção e recuperação da saúde, QUe contribuam para a melhoria dOS

. Barbara Rejane Machado da Cruz - OGT1;
_Jefferson Braga Silva - pontifída Univer5idade Católica - PUCIRS;
_Manuel Constant Neto _Presidente da camara Técnica de Medicina Legal do CREMERS.
Art. 40 O Grupo de Trabatllo será presidido e cooroanado pelo
representante do GABlSES e reunir-se-ã semanalmente.
ParágrafO único. Compete à coordenação do grupo de TrabalhO
o apoio administrativo necessãrio ao desenvolVimento dos trabalhos, oonvoeaç6eS de raunioes.
elaboração de alas e encaminhamento de documentos produzidoS.
Art. 5- O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de
faculdades e órgãos, entidades públicas ou privadas. bem como especialistas em assuntos ligadoS ao
tema, cuja presença seja considerada necessária ao asmprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 6° As funções dos representantes no Grupo de Trabalho
não serêO remuneradas, e seu exercício será considerado serviço público releVante.
Art. .,. O Grupo de Trabalho deverá, no prazo máximo de 180
dias, contados da publicação desta Portaria, apresentar o ProjetO de que trata o art. 1- desta Portaria.
Parágrafo único. O prazo definido no caput que trata este artigo
p~erá ser prorroglIDO. desde que devidamente justifiCado. por período nao superiOr a 90 (noventa)
dias.

Art. 80

publicaçêO no DOE.

ndicadores de saúde;

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da

Porto Alegre. 17 de novembro de 2016.
JOÃO GABBARDO DOS REIS
seaetário de Estado da Saúde

_que compete aos municípiOS executar as ações e sel"'o'ÍÇ05de
;aúde, com cooperação técnica e fi'lanceira da umAo e dos Estados (Art.30, CFI88);
• a Portaria GMIMS nO 2.488, de 21110/2011 que aprova a

CodIgO:

1698249

)oIítica Nacional da Atenção Bâslca;

_a Portaria GMIMS n" 1.024, c!e2110712015 que defme a forma
:la repasse dos reoJTSOS da Assistência Financeil'8 Complementar (AFC) da UniAo para o cumprimento
Xl piso salarial profissiOnal nacional dOS Agentes Comunitálios de Saúde (ACS) e do lncen1iVo
=inanceirn para fortalecimento de politic:as afetas à atuaçio dos ACS, de que tratan os art. go.ç e go.O
:la lei rf' 11.350, de 5 de outubro de 2006.
RESOLVE:
Art. 10 _ Criar o IncentivO Financeiro Estadual AdidOnal
li Estnrtégia de Agentes Comunftálios de S8úde - EACS ou Estratégia Saúde da Família - ESF
:::em AgentB' ComtritãriO de $aúCte.no valor do repassa dos rE!ClSSOSda Assistência Flnanceira
Complementar (AFC) da União.

S 1° _ Os recursos financeiros serão lransferidos, em duas
parcelas durante o ano, nos meses de junhO e novembro e repassadOs conforme disponibilidade do
Tesouro Estadual, do FundO Estadual de Saúde direlamente aos Fundos Muricipais de 5aUde, aos
muniCÍpios que possuem ACS implantadoS, confonne a Portaria MS 2.48SI2011;
valor de cada parcela correspoodera a 50% valor do

, r _o

RESOLUCOes
RESOLUÇÃO N° 341/16. CIBIRS
A Comissão Intergestores BipartitelRS, no uso de suas atnbuiçOes legais, e considerando:
a portaria SNAS,¥S rf' 291, de 17 de junho de 1992, que inClui no sistema de Infonnaçõe5 Hosp~
lares do Sistema Unioo de saúde. SIH. SUS os grupos de procedimentos para tratamento da AIOS;
a Resolução CIR 23 _Caxias e Hortêndas n" 03712014, que aprova o pleito do Hospital Virvi Ramos,
CNES 2223562, para prestar serviço hospitalar na aSSistência a pacientes portadoras de AIDSiH1V;
a pactuaçãO realizada na Reunião da CIBlRS, de 0210912016.
RESOLVE:
Art. 10 -lndicarO Hospital Virvi Ramos, CNES 2223562. CNPJ 88.665.91410001.12. para ae<lenciamento na assistência a pacientes portadores de HIV/AIDS.
Art. 20 • O Hospital Virví Ramos disponibmzará 06 leitos para tratamento de pacientes portadores de

repasse do recurso da Assistênda Financeira Complementar (AFC) da Uni:io;
t 3°. O repasse do incentivo será reaJizadoCOOlbase no número
de Agentes Comunitanos de Saúda Implantados de acordo com dados do "Histôrtco de Cobertura
de saúde da Famnia do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saude'(OABIMS). Será
considerado para isto o maior nlnnero de ACS implantados na compet~a
janeiro ou fevereiro ou
março, referente à primeira parcela, e na competência julho ou agosto ou setembro, para a segunda

HIV/AIDS.
Art. 30 .A instituição deverá submeter-se à Central de Regulação instituida pelo Gestor.
Art. 40 _Esta Resolução entrará em vigOr a partir da sua publicação.
Porto Alegre, 16 de novembro de 2016.
Codigo:

1698250

parcela de cada ano.

Art. 2'" _ Excepcionalmente no ano de 2016 o repasse do
incentivo será reaflzado com base no número de Agentes Comunitários de saúde Implantados de
acordo com áados do "Hist6rico da CobertUra de Saúda da Famnia do Departamento de Atençao
Bãsica do Ministério da Saúde"(OABlMS) na competência setembrol2016 e repassado em parcela
imica no mês novembr0f2016, conforme disponibilidade do Tesouro Estadual, do Fundo Estadual de
Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
Art. SO _ O incentivO deve ser utilizado para o custeio da
Esbãtêgia de Agentes Comunitários de Saúde ou Estratêgia saúde da FamOia - ESF com Agente
Cornunltário de saude - ACS.

, 10 _ Considerando a importancia dO lrabalho do ACS para a
qualifiCaçãO da Atenção Primária em saúde, recomend&-se que o valor do incentivo seja repassado
integralmente ao ACS. a títulO de prêmio ou bOnificaÇão, devendo o municipio criar lei municipal
especifiCa para este fin;

S2". Oevef'á o gestor murâcipal submeter ao Conselho Munidpal

de Satide a deliberação quanto ao uso do r8OJl'So.
Art.. 40 _ A prestaçAo de contas dos r8OJI'SOSrecebidos pelo
muniapio será realizada por meio do Relatório de Gestao Municipal de Saúde, confonne dispõe a
legislação.

Art.. 5" _Esta portaria entrará em vigor na data de sua pubDcação.
Art. 6". Revogam-se as disposições em contrário, notadamente

a Portaria 89212012.

Porto Alegre, 08 de novembro de 2016.
JOÃO GABBARDO DOS REIS
seaetário de Estado da SeMe

RESOlUÇÃO

N° 342/16 - CIBIRS

A Comissão lntergestores BipartiteJRS, ad referendum. no uso de suas atnbuiçOes legais, e considerando:
a Portaria MS/GM nO2.226, de 18109109,que institui no êmbito da Política NadOnal deAtençao Básica
o Plano NaciOnal de lmplantaç:io de Unidades Bãsicas de saitde para Equipes de Saúde da Familia;
a portaria MSlGM rf' 2.488, de 21 de outubro de 2011, que regulamenta o desenvolvimento das aç6es
de Atenç:io Básica à saúde no àmbito do Sistema único de Saúde (SUS);
a Portaria GMlMS nO339, de 05fQ3/2013, que redefine O Componente Ampliação do Programa de
Requalificação de uniclades Básicas de Saúde (UBS);
a Portaria GMlMS n" 1.345. de 05 de julho de 2013, que altera os artigos da portaria MSlGM n" 339/13;
a Portaria GMlMS nO2.804, de 18 de dezembro de 2014, que prorroga, para as propostas habilitadas
em 2013. o prazo estabelecido na Portaria GMIMS rf' 1.184. de 30 de maio de 2014. e altera o prazo
para oondudo da obra es1abelecido nas portarias GMlMS no 339. de 04 de março de 2013, n" 340, 04
de março de 2013 e rf' 341, de 04 de março de 2013;
a necessidade de atender o dIsposto na legislação.
RESOLVE:
Art. 10 _Tomar conhecimento da Ordem de lnido de Serviço de AmplIação de Unidade Básica de Saúde, do munldpio de Lajeado (ESF Campestre), encaminhada à C1BfRS, confonne estabelecido pela
portaria GMlMS n" 339 -Art. 10, Inciso n, Alínea a.
Parágrafo Únioo _A ordem de inicio de serviço apresentada a esta CIBfRS. foi assinada pelo gestor
municipal e por profisSional habilitado pelo CREA
Art. 'Z' _ Esta Resoluç:io entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Porto Alegre, 16 de novembro de 2016.
Coárgo:

Codigo:

1698251

1698248

RESOLUÇÃO N° 343116 - CIBlRS
PORTARiA N° 397/2016.
Institui Grupo de Trabalho para criação de um
Centro de Investigação de ÓbitOs de Interesse
Epiclerniolâgico.
O SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas abibUições, em confOnnidade com o disposto no art. 90. inc. I e 111da
Constitl.liçao do Estado do Rio Grande do Sul. e
_considerando os tennos do Inquérito Civil rf' 01128.0002412012,
instaurado pela promotoria de Justiça da Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, referente à
investigaÇlio de óbitos;

• considerando a neceSSidade de diminuir o nÜtnero de registros

de causas mal definidas de Mortalidade no Estado do Rio Grande do Sul;
_ consiãerando a necessidade de qualifiCar processo de anàtise
e registro de causas de mortalidade, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul;
RESOLVE:

Art.. 1- Instituir Grupo de Trabalho para desenvolvimento
de Projeto de aiação de um Centro de lnvestigaçio de Óbitos de Interesse EpidemiológicO, sob a
responsabilidade da secretaria de Estado da SalÍde.
Art. Z" Competirá ao Grupo de Trabalho elaborar o projeto e
indicar as diretrizes para o Centre de InvestigaÇAo de Óbitos de Interesse epidemiológiCO.
ArtIgo"
O grupo de trabalhO de que trata o artigo 1- será
composto pelOs integrantes a seguir relacionadOs:
_Francisco Ant6nio zancan Paz- GABISES
_Elson Romeu Farias - DASlSES

_~l~na~

~n~ -~~~E~i..

A C:lmissão Interges10res BipartiteJRS, ad referendum, no uso de suas atnbuiçõe5 legaiS, e conSiderando:
a Portaria MSIGM nO2.226, de 18J09J09,que institui no âmbito da Política Nacional deAtençAo Bãsica
o Plano Nacional de Implantação de Uniclades Básicas de Saúde para Equipes de saude da Famifla;
a Portaria MSlGM n" 2.488. de 21 de oututro de 20~1, que n!gulamenta o desenvoMmento das ações
de Atençli.o Bãsica à Satide no àmbito do Sistema unico de salide (SUS);
a Portaria MSlGM nO341, de 04 de março de 2013, que redefine O componente de reforma do Pr0grama de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde;
a Portaria MSIGM n0 1.903, de 04 de setembro de 2013. que altera os artigoS da Portaria GMlMS n"
341/13;

a Portaria GtJJMS no 2.804, de 18 de dezembro de 2014, que prorroga, para as propostas habilitadas
em 2013, o prazo estabelecido na Portaria GMIMS n" 1.184, de 30 de maio de 2014, e altera o prazo
para oonclusão da obra estabeledclo nas Portarias GMlMS n"339, de 04 de março de 2013, rf'340. 04
de março de 2013 e n0341, de 04 de março de 2013;
a necessidade de atender o d.isposto na legislação
RESOLVE:
Art. 10 _Tomarconhedmento da Ordem de Inicio de Serviço de reforma de Unidade Básica de Saúde,
do munlcipio de Lajeado (ESF Camapestre), encaminhada à CIBlRS, conforme estabelecido pela Portaria GMlMS n-341.Art. 10,lncisO 11.Alinea a.
Parâgrafo único .A ordem de inicio de serviço apresentada está assinada pelo gestor municipal e por
profissional habirltadO pelo CREA.
Art. 20. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Porto Alegre, 16 de novembro de 2018.
CodigO: 1698252
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Executivo solicita retirada do PL 040/17
Tw€otar

O Executivo Municipal

encaminhou

à Câmara de Vereadores

de Carazinho

um oficio solicitando

a retirada

do projeto do projeto de lei 040117, em tramitação na casa desde o dia 28 de março, o qual altera dispositivo
da Lei Municipal nO 8.142/2016. De acordo com justificativa da retirada, vem de encontro a uma orientação
técnica da Procuradoria

Juridica do Legislativo.

Isso porque, no projeto consta como justificativa
a admissão

de pessoal,

inclusive fundações

a qualquer

instituídas

que "o

S IOdo

art. 169 da Constituição

título, pelos órgãos e entidades

Federal dispõe que

da administração

direta ou indireta,

e mantidas pelo poder público, só poderâo ser feitas se houver prévia dotação

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
bem como, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias". Contudo, cita no projeto que
a LDO 20 17, em seu inciso I do art. 52, previu que somente poderão ser admitidos
vacância ou a previsão de provimento
cálculo

da proposta

orçamentária.

endemias que não compuseram
dispositivo excetuando

servidores

se ocorrer a

de cargos e empregos públicos que forem incluidos na metodologia
Havendo

a metodologia

os tlserviços essenciais

a necessidade

de provimento

de 08 agentes

de cálculo da proposta orçamentária

de combate

de

à

e, portanto, a inserção de

na área de saúde", tomaria possivel suas admissões.

Porém, a alteração pretendida prevê que "O disposto neste artigo não se aplica nos casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
art. 37, IX da Constituição

Federal,

para serviços

essenciais

na área de saúde, bem como, os cargos em

comissão de que trata o art. 37, V da Constituição Federal."". Ou seja, não sendo mais necessário o envio de
prévia dotação orçamentária à Câmara de Vereadores, o que, segundo o jurídico da casa, é inconstitucional,
pois
"a nOffi13 constitucional não excepciona da exigência de prévia dotação orçamentária e da
exigência de previsão na Lei de Diretrizes
e de contratos emergenciais,

Orçamentárias

admissões

a titulo comissionado,

da área da saúde

como já consta e pretende o projeto de lei em comento".

Desta forma, cabe ressaltar que este projeto não interfere e nem nada tem a ver com a contratação
emergencial. pois o mesmo não interfere para que seja feita a contratação, desde que um projeto específico
seja encaminhado para a Câmara de Vereadores.
O projeto em questão, que está sendo retirado pelo
Executivo,

alterava apenas a LDO e excepcionava

poder contratar profissionais
Autor: Assessoria

file:IIIC:fUserslUsu%C3%A

a observância

de regras fiscais e não afeta no município

para atuarem como agentes de endemias.

de Comunicaçâo
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A}JEXO

4

IL
DENGUE

2.10.1 Atribuições dos profissionais
família no controle da dengue

da atenção básica/saúde

da

â5",,:,.'Agêljt~nítãff(1'l:fesaúde:
• Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidades Básicas de Saúde (UBS),
de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde;
• Atuar junto aos domicflios, infonmando aos seus moradores sobre a doençaseus sintomas e riscos - o agente transmissor e medidas de prevenção;
• Infonmar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas
ou mosquitos transmissores da dengue no domicflio e peridomicflio, chamando
a atenção para os criadouros mais comuns na sua área de atuação;
• Vistoriar o domia1io e peridomicOio, acompanhado pelo morador, para identificar
locais de existência de objetos que sejam ou possam se transformar em
criadouros de mosquito transmissor da dengue, conforme o Roteiro de
Orientação Preventiva (página 46);
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• Orientar e acompanhar o.morador na remoção, destruição ou vedação de
objetos que possam se transfonmar em criadouros de mosquitos:
• Caso sejâ necessário, remover mecanicamente os ovos e larvas do mosquito; ,
• Encaminhar ao ACE os casos de verificação de criadouros de difícilacesso ou
que necessitem do uso de larvicidas/biolarvicidas;
• Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-Ia para as
ações de prevenção e controle da dengue, bem como conscientizar quanto à
importância de que todos os domicílios em uma área infestada pelo Aedes
aegypti sejam trabalhadas (garantir o acesso do ACE);
• Comunicar ao enfenmeiro supervisor e ao ACE a existência de criadouros de
larvas e ou do mosquito transmissor da dengue, que dependam de tratamento
químico/biológico, da interveniência da vigilância sanitária ou de outras
intervenções do poder público;
• Comunicar ao enfermeiro supervisordo ACSe ao ACEos imóveisfechados e recusas;
• Notificar os casos suspeitos de dengue, em ficha específica (Anexo pág. 176),
e infonmar a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS);
• Reunir semanalmente com o agente de controle de endemias para planejar
ações conjuntas, trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a
evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência,
os índices de pendências, os criadouros preferenciais e as medidas que estão
sendo, ou deverão ser adotadas, para melhorar a situação.

Ir
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAúDE

RESOLUÇÃO N" 012/16 - CIBIRS
A Comissão Intergestores

Bipartite/RS,

ad referendum,

no uso de suas

atribuições legais, e considerando:
a Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 20 11, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS);
a Portaria n° 2.121, de 18 de dezembro de 2015, que altera o Anexo I da Portaria
nU2.488/GMIMS, de 21 de outubro de 2011, para reforçar as ações voltadas ao controle
e reduçào dos riscos em saúdc pelas Equipes de Atençào Básica;
o Caderno de Atenção Básica n° 21 (2008) - Vigilância em Saúde: Dengue,
Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose: importante oferta de
fortalecimento da Atenção Básica e da sua capacidadc em dar respostas às doenças
emergentes e às endemias;
a Nota Técnica publicada em 23 de Dezembro de 2015 pelo Departamento de
Atenção Básica, que traz orientações em relação à aplicação da Portaria 2.121,
especifica, também, as ações que deverão ser desenvolvidas pelas equipes;
o estado de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de
microcefalia associada ao zika vírus no território nacional, assim como às doenças
relacionadas ao Aedes aegypt;.
a Lei estadual n° 12.544, de 03 de julho de 2006, que institui o Programa
Primeira Infância Melhor e dá outras providências;
o trabalho de educação permanente e suporte assistencial desenvolvido pela
equipe do Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (TelessaúdeRS/ UFRGS) integrante do Programa Nacional Telessaúde
Brasil Redes do Ministério da Saúde;
a parceria entre Secretaria Estadual de Saúde e o Núcleo de Telessaúde do Rio
Grande do Sul;
a necessidade crescente de ações coordenadas entre Atenção Básica e Centro
Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) no enfrentamento ao Aedes aegypti c doenças
relacionadas.
RESOLVE:
Art. 10 _ Aprovar a Nota Técnica para Organização da Atençào Básica para o
combate ao Aedes aegypti e doenças relacionadas no Estado do Rio Grande do Sul
como também o Plano de Ação do Agente Comunitário de Saúde para combate ao
Aedes aegypti, constantes nos Anexos desta Resolução e desenvolvidos com o apoio do
núcleo de Telessaúde/RS e Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).
Art. ZO _ Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAúDE

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016.

JOÃO GABBARDO DOS REIS
Presidente da Comissão lntergestores Bipartite/RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO I RESOLUÇÃO N° 012 /16 - CIB/RS
NOTA TÉCNICA N° 0112016

Organização
relacionadas

da Atenção

Básica para

o combate

ao Aedes aegypti e doenças

no Estado do Rio Grande do Sul

Frente ao estado de emergência em saúde pública decretado devido ao aumento dos
casos de microcefalia associada ao zika vírus no território nacional, assim como às
doenças relacionadas ao Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika vírus), a
Coordenação Estadual da Atenção Básica vem através desta nota orientar a organização
dos serviços de Atenção Primária no Estado, que devem seguir os seguintes princípios:
1. Revisar sistematicamente a Unidade de Saúde em busca de possíveis focos de
mosquitos, no mínimo com periodicidade semanal e, se possível, eliminá-los
mecanicamente.
2. Garantir atendimento médico elou de enfermagem de segunda a sexta, nos dois
turnos, com acolhimento à demanda espontânea durante todo o horário de
funcionamento da unidade (que corresponde a 40 horas semanais) como preconizado
pela Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB), sendo passível de sanção no repasse
financeiro caso essa prerrogativa não seja cumprida, conforme já orientado pelo Oficio
Circular DPPE nO01/2015 de 09 de setembro de 2015.
3.Consíderando a situação de emergência em Saúde Publica, sugerimos aos gestores
municipais que as férias dos trabalhadores da Atenção Básica sejam postergadas,
quando possível, evitando o período de Dezembro/15 a Maiol 16 por se tratar do período
de maior risco da Epidemia das doenças relacionadas ao Aedes no Estado do RS.
4. Realizar ações de edueação com a comunidade sobre o manejo ambiental (incluindo
ações de combate a vetores) e proteção individual, em especial através de atividades na
sala de espera (no mínimo 3 vezes por semana).
5. Divulgar amplamente para a população a campanha #RSContraAedes através do site
www.ufrgs.br/rscontraaedes
, do telefone gratuíto 0800 645 3308 e do WhatsApp (51)
9184. 7821 para denúncias de foco de Aedes e informações qualificadas sobre Dengue,
Chikungunya, Zika vírus e Microcefalia, incluindo resolução de dúvidas aeerca de
sintomas elou necessidade de busca de serviços de saúdc, diretamente aos pacientes. As
denúncias de foco também podem ser realizadas através do Disque-Vigilância ISO, com
funeionamento 24h por dia.

•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARlA DA SAúDE

6. Identificar e realizar notificação sistemática dos casos suspeitos de acordo com as
orientações

do Centro

Estadual

de Vigilância

em

Saúde

(CEVS)

e situação

epidemiológica.
7. Agilizar o atendimento de casos suspeitos, seguindo critérios de gravidade.
8. Pactuar previamente fluxos de exames e encaminhamentos de casos suspeitos à rede
de urgências de acordo com a realidade do município. Publicizar tais pactuações nos
consultórios das unidades.
9. Acesso facilitado a consultas sobre anticoncepção para mulheres em idade fértil.
10. Acesso facilitado a consultas sobre prenatal para todas gestantes.
11. Planejar com antecedência possibilidade de atendimento em terceiro turno e [mais
de semana nas unidades em caso de epidemia.
12. Publicizar cartazes com a classificação dc nsco e o manejo clinico de casos
suspeitos de dengue.
13. Garantir que todos os agentes de combate a endemias (ACEs) do município estejam
vinculados a no minimo uma e no máximo quatro equipes de ESF/AB. Estes devem
necessariamente participar das reuniões de equipe uma vez por semana.
14. Participar das ações de PVE (pesquisa vetorial especial) realizada em conjunto com
os ACEs na busca de outros casos suspeitos a partir de uma notificação.

Orientações

sobre o trabalho

dos agentes comunitários

de saúde (ACSs)

I. Fica determinado que, emergencial mente, no periodo de dezembro/20 15 à maio/20 16
todos os ACSs do Estado devem readequar sua rotina de trabalho seguindo as seguintes
diretrizes:
a. dedicar 20h da sua carga horária semanal para desenvolver atividades
exclusivamente relacionadas ao controle ambiental do vetor e busca de focos do Aedes
nos domicílios e na comunidade, de acordo com o Plano de Ação (anexo lI).
b. no restante da carga horária semanal, priorizar atividades relacionadas à linha
materno-infantil

assim como acompanhamento

de familias prioritárias

(a serem

definidas em conjunto com a enfermeira da unidade).
c. durante esse período, as demais atividades dos ACSs devem ser suspensas por
se tratar de emergência em saúde pública de importância nacional e em conformidade
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com a portaria GM No 2.121 de 18 de dezembro de 2015 que altera as atribuições dos
ACSs.
d. visitar TODOS os domicílios da sua microárea, seguindo as orientações do
Plano de Ação, mensalmente.
e. visitar os domicílios de TODAS as gestantes da sua microárea, seguindo as
orientações do Plano de Ação, a cada 7-10 dias.
f. comunicar situações de risco de criadouros de mosquito ao enfermeiro da sua
equipe, ao Agente de Combate a Endemias vinculado à equipe e ao TelessaúdeRS pelo
telefone gratuito 0800 645 3308.

Orientações para o trabalho dos visitadores do Primeira Infância Melhor (PIM)
a. Estes profissionais devem seguir seu planejamento pré-estabelecido de visitas às
familias, fornecendo informações oportunas e realizando a busca de focos de mosquito
em TODAS as visitas domiciliares, segundo as taretàs a scrcm realizadas durantc e ao
término da visita domiciliar do Plano de Ação dos ACSs (anexo

n, a partir

da pág. 11).
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Anexo II

Plano de Ação do Agente Comunitário de Saúde para
combate ao Aedes aegypti
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RESUMO EXECUTIVO

Este documento tem como público-alvo os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e
apresenta orientações específicas para reorganização das ações dos ACS no combate ao
mosquito Aedes aegypti. O ACS dcverá visitar, a cada 30 dias, todas as casas de sua
área atuação, priorizando residências com gestantes (visitas a cada 7-10 dias). A visita
domiciliar terá como eixos:
identificação de casos de pessoas sintomáticas;
identificação e orientações para gestantes; identificação de locais e focos de criadouro;
orientações de conduta para eliminação de criadouros. O Plano de Ação do ACS para
combate ao Aedes lista tarefas consideradas fundamentais durante a visita. São elas:
informar ao morador que o todo o pais realiza atualmente um grande esforço no
combate ao mosquito Aedes aegypti e explicar os objetivos da visita; orientá-lo sobre a
importância da verificação, que deve fazer na sua casa, semanalmente, para
identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito; identificar casos de
pessoas sintomáticas; identificar gestantes e orientar um cuidado adequado no pré-natal;
identificar crianças, com ênfase em recém-nascidos, com sintomas das doenças
transmitidas pelo Aedes e/ou suas sequelas (exemplo: microcefalia); verificar todos os
itens abaixo, preenchendo a ficha de avaliação do domicílio. O documento apresenta
dois roteiros: roteiro de avaliação de domicílio, com as ações de prevenção que devem
ser realizadas pelo ACS em conjunto com o morador-, - e roteiro com as principais
orientações de cuidados individuais a serem informadas pelo ACS ao morador.
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APRESENTAÇÃO
No período de dezembro de 2015 a maio de 2016, a prioridade do trabalho do
Agente Comunitário de Saúde será auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti e
doenças relacionadas e no cuidado das condições matemo-infantis.
DURANTE

O PERÍODO,

AGENTES COMUNITÁRIOS
TRATAR

DE

EMERGÊNCIA

TODAS

AS DEMAIS

ATIVIDADES

DE SAÚDE DEVEM SER SUSPENSAS
EM

SAÚDE

PÚBLICA

DE

DOS

POR SE

IMPORTÃNCIA

NACIONAL (PORTARIA N° 1.813 GMIMS), QUE ALTERA AS ATRIBUIÇÕES
DOS ACS (pORTARIA N" 2.121 GM/MS)
Este Plano de Ação estabelece as principais metas e atividades
cumpridas

pelos Agentes

Comunitários

de Saúde durante o periodo

a serem
critico de

probabilidade de epidemia de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
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2 METAS
Visitar todas as casas de sua área de atuação a cada 30 dias, pelo menos;
Priorizar visitas às residências com gestantes: visitar, a cada 7-10 dias, todas as
casas de sua área de atuação onde moram gestantes,

•
~
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3 OBJETIVOS DA VISITAS DOMICILIARES:

•

Identificar casos de pessoas sintomáticas (febre, dor articular,
vermelhas na pele) com risco de ter doenças transmitidas pelo Aedes;

manchas

•

Identificar gestantes e orientar um cuidado adequado no pré-natal, com ênfase
para risco de transmissão de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes;

•

Identificar crianças, com ênfase em recém-nascidos, com sintomas das doenças
transmitidas pelo Aedes e/ou suas sequelas (ex: microcefalia), Conferir o Cartão
da Criança, verificando a medida do perímetro cefálico ao nascimento, Se este
for menor ou igual a 32 cm, encaminhe imediatamente a criança á Unidade
Básica de Saúde;
Identificar locais e focos que podem alojar o mosquito Aedes aegypti;

•

Orientar a conduta correta para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes;

•

Auxiliar os moradores na eliminação de possíveis criadouros do mosquito;

•

Comunicar situações de risco de criadouros de mosquito ao enfermeiro da sua
equipe de Saúde da Familia, aos Agentes de Combate a Endemias da região e ao
TelessaúdeRSIUFRGS pelo telefone 0800 645 3308,

•

3.1 Tarefas a serem realizadas durante a visita
Informar ao morador que o todo o país está fazendo um grande esforço no
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus:
•

Informar ao morador que a visita tem como objctivo orientar e verificar onde há
possiveis locais de reprodução do mosquito dentro do domicílio ou no seu
entorno;
Solicitar ao morador autorização para entrar e realizar a vistoria na residência,
informando que será necessário ver todos os cômodos e a parte externa (pátio e

•

•

arredores), se tiver;
Informar ao morador sobre a importância da verificação semanal, que deve ser
feita por ele mesmo, para identificação e eliminação de possívcis criadouros do
mosquito (exemplos: caixas d'água, lixo acumulado);
Identificar casos de pessoas sintomáticas com risco de ter doenças transmitidas

•
•

pelo Aedes;
Identificar gestantes e orientar um cuidado adequado no pré-natal, com ênfase
para risco de transmissão de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes;
Identificar crianças, com ênfase em recém-nascidos, com sintomas das doenças
transmitidas pelo Aedes e/ou suas sequei as (exemplo: microcefalia);

tl
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•

verificar todos os itens, listados a seguir, e preencher a ficha de avaliação do
domicilio:
./

terrenos baldios;

./

pratos e vasos;

./

lixeiras dentro de casa:

./ lixeiras fora de casa;
./ plantas com acúmulo de água (exemplo: bromélias, plantas aquáticas);
./

tampinhas de garrafas;

./

cascas de ovo, latinhas;

./

saquinhos plásticos;

./
./

embalagens de vidro;
copos descartáveis ou qualquer outro objeto quc acumule água;

./

vasos sanitário em desuso, ralos de cozinha;

./

ralos de banheiros, duchas e áreas externas;

./

bandejas externas de geladeiras;

./

suportes de garrafões de água mineral;

./
./

lagos, cascatas;
espelhos d'água decorativos;

./

piscinas em desuso ou não tratadas;

./ plscmas em uso;
./ pneus velhos e abandonados;

•

./
./

lajes;
calhas de água de chuva em desnível;

./

garrafas PET e de vidro;

./

cacos de vidros nos muros;

./
./
./

baldes;
entulhos de lixo;
materiais em uso que podem acumular água (exemplo:aquários);

./

caixas d' água destampadas.

participar das ações de PVE (pesquisa vetorial especial) realizada em conjunto
com os ACEs na busca de outros casos suspeitos a partir de uma notificação.
Preencher a Ficha de Avaliação do Domicílio (Apêndice A).
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ATENÇÃO
Se, durante a visita, algum usuário referir ou você identificar
•

Gestante(s) no domicilio:
verificar se a gestante está realizando pré-natal. Caso contrário, encaminhar para
o pré-natal com prioridade, se possível, marcando a consulta na Unídade Básica
de Saúde.

•

Mulheres em idade fértil que não desejam engravidar:
referir para consultar com médico de sua Unidade Básica de Saúde.
Pessoas com:
manchas vermelhas/lesões na pele (exantemas).
febre de início rápido;
dor nas articulações (dores no corpo);

ENCAMINHAR IMEDIATAMENTE PARA A SUA UNIDADE
SAúDE OU PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA

BÁSICA

DE

3.2 Tarefas a serem realizadas ao término da visita
•

Reforçar para o morador que os cuidados com os focos devem ser realizados por
ele semanalmente;
Reforçar para o morador os cuidados preventivos individuais que devem ser
realizados (Apêndice B);

•

Avisar que seu retomo se dará em 15-30 días;

•

Comunicar ao enfermeiro supervisor de sua equipe de Saúde da Famílía, ACE e
ao TelessaúdeRS (0800 645 3308) a existência de possíveis criadouros do
mosquito Aedes;

•

Comunicar ao enfermeiro supervisor, ao ACE e ao TelessaúdeRS (0800 645
3308) sobre imóveis fechados, visitas recusadas e terrenos baldios sem acesso.

I
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APftNDICE A - FICHA DE AVALIAÇÃO DO DOMICÍLIO

I. Qual é a data da visita?

!

~/

~_

2. Qual é o nome do município?

3. Qual é o nome da Unidade de Saúde de referência do ACSiPIM?

4. Qual é o endereço do domicilio?

-------------------------------

5. Qual é o tipo de imóvel?
(

) Residência (

) Comércio (

) Terreno baldio (

) Outro

6. Em qual tipo de zona este domicílio está localizado?
(

) Zona Urbana (

) Zona Rural

7. Qual a situação atual da visita?
(

) Realizada (

) Recusada (

) Domicílio fechado

8. Qual é o nome do morador ou responsável familiar?

9. Qual é a idade (em anos completos) do morador ou responsável familiar?

_

la. Qual é o sexo do morador ou responsável familiar?
(

) Masculino (

) Feminino

11. Qual é o uúmero de telefone para contato?
DDD: (

) Número de telefone:

_

12, Há alguma gestante neste domicílio?
(

) Sim (

) Não (Pule para a pergunta 14)

13. Qual é o trimestre dessa gestação?
(

) I" trimestre (

) 2" trimestre (

) 3" trimestre

14. Existem mulheres em idade fértil (de la a 49 anos) neste domicílio?
) Sim (

) Não

No quadro abaixo estão listados os itens que devem ser verificados e que podem ser foco de
criação do mosquito Aedes:
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Instrucão:
Foco: todo o recipiente com água parada acumulada.

Na coluna "Foi verificado?", marque um X na opção:
Sim, se você verificou o item neste domicílio.
Não, se você tlÃQ verificou o item neste domicílio.
Na coluna "Possivel focoT, marque um X na opção:
Sim, se o item é possível foco de criação de mosquitos Acdes.
Não, se o item NÃO é possivel foco de criação de mosquitos Aedes.

v en 'fi]cacao

, . ~
e an árIse de posslvels ocos

Itens

Foi verificado?

.

(

Pratos e vasos

(

)Sim
) Não

Possível foco?
(

I

(

)Sim
) Não
)Sim
) Não

)Sim
) Não

(

(

(

)Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

Tampinhas de garrafas, casca de ovo, latinhas, saquinhos
plásticos, embalagens de vidro, copos descartáveis ou
qualquer outro objeto que acumule água

(
(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

Vaso sanitário em desuso

(
(

)Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(

(

) Sim
) Não

(

Lixeiras dentro de casa

(
(

Lixeiras fora de casa
I

Plantas com acúmulo de água. Ex.: Bromélias

I

(
(

I

)Sim
) Não

Ralos de cozinha

(

) Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

(

Ralos de banheiros, duchas e áreas externas

(

) Sim
) Não

(

(
(

) Sim
) Não
)Sim
) Não

I

(

Bandejas externas de geladeiras

(

)Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(

Suporte de garrafões de água mineral

(
(

)Sim
) Não

(

Lagos, cascatas, espelhos d'água decorativos

(

)Sim
) Não

(

Piscinas em desuso ou não tratadas

(

(

(
(

)Sim
) Não
) Sim
) Não
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Itens

Foi verificado?

Possível foco?
.

Piscinas em uso

(
(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

Pneus velhos e abandonados

(
(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

(

) Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

Lajes

(
(

) Sim
) Não

(

) Sim
) Não

Cacos de vidros nos muros

(

) Sim
) Não

I

Calhas de água de chuva em desnível

(

(

Garrafa PET e de vidro

(

) Sim
) Não

(

) Sim
) Não

(

(
(

) Sim
) Não

(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(
(

) Sim
) Não

(
(

)Sim
) Não

(

) Sim

(

) Não

(

Entulho c lixo

Terrenos baldios

(

(
(

(

Aquários

(

) Sim
) Não

(

Baldes

Materiais em uso quc podem acumular água

I

Avaliado e encaminhado para notificação'

(
(
(

) Sim
) Não
) Sim
) Não

*Caso haja a presença de larvas, ovos ou locais de difícil acesso para remover o foco (ex.:
terrenos baldios, lixo acumulado) notifique o Agente de Combate a Endemias de sua região,
Enfermeiro Supervisor de sua equipe de Saúde da Familia e ao TelessaúdeRS (0800 645 3308).

Dados do Agente Comunitário

de SaúdelPIM

Qual é o nome do ACS/PIMo

------------------_.

Assinatura

__ ._---_._---

~
~
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APÊNDICE B - FICHA DE CUIDADOS PREVENTIVOS INDIVIDUAIS

Antes de sair do domicílio, confira se você forneceu as seguintes orientações aos moradores da
casa:
Na coluna "Orientacão realizada?", marque um X na opção:
Sim, se você forneceu a orientação.
Não, se você NÃO forneceu a orientação.

Orientação
Uso de repelentes no corpo, exceto em crianças com menos de

Orientação realizada?
(

) Sim

(

) Não

seis meses
Uso de repelentes no ambiente
Uso de roupas claras, mangas compridas e calças, principalmente

(

) Sim

(

) Não

I(

em caso de gestantes, e nos horários de maior risco de picadas
Em caso de algum morador ter hábitos de dormir durante o dia
utilizar mosqueteiro
Orientar a gestante a realizar TODAS as consultas do Pré-Natal

(

(
(

) Sim
) Não
) Sim
) Não

(

) Sim

(

) Não

,
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PORIARL\;\~ 2.no. DE 18 DE DEZE.\JBRO DE ~OH

PORTARIA No • 2.121, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera o Anexo I da Portaria nº 2.488/GM/MS,
outubro

de 21 de

de 2011, para reforçar as ações voltadas ao

controle e redução dos riscos em saúde pelas Equipes de
Atenção Básica.

o MINISTRO DE ESTADODA SAÚDE, no uso das atribuições

que lhe conferem os incisos I e 11 do

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
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 a Lei nº 11.3S0, de S de outubro de 2005, que regulamenta o 9 Sº do art. 198 da
Constituição, dispõe sobre o aproveitamento

de pessoal amparado pelo parágrafo único do

art. 2º da Emenda Constitucional nº Sl, de 14 de fevereiro de 2005;
Considerando a necessidade de revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção
Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
estabelecida pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011; e,
Considerando a responsabilidade

conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios pelo Sistema Único de Saúde quanto à necessidade de integrar ações em processos
epidêmicos, resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria nº 2.488/GM/MS,

de 21 de outubro de 2011, passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos ao subtitulo "Das atribuições dos membros das equipes de
Atenção Básica":
"XIX - realizar ações e atividades de educação sobre o manejo ambiental, incluindo ações de
combate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias;
XX - orientar a população de maneira geral e a comunidade em especifico sobre sintomas,
riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;
XXI - mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental e outras formas
de intervenção no ambiente para o controle de vetores;
XXII- discutir e planejar de modo articulado e integrado com as equipes de vigilância ações de
controle vetorial; e
XXIII - encaminhar os casos identificados como de risco epidemiológico

e ambiental para as

equipes de endemias quando não for possível ação sobre o controle de vetores,"
Art. 2º O Anexo I da Portaria nº 2.488/GM/MS,

de 21 de outubro de 2011, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso ao subtítulo "Do Agente Comunitário de Saúde";
"IX - ocorrendo

situação de surtos e epidemias, executar em conjunto

com o agente de

endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo
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ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão
municipal."
Art. 32 O Ministério da Saúde publicará manual especifico com orientações acerca do disposto
nesta Portaria.
Art. 4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO CASTRO

