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Assunto: Manutenção das atividades de controle vetorial de arboviroses durante a
pandemia de COVID-19

Diante da gravidade do cenário epidemiológico de transmissão de COVID-19,
alertamos para o risco de ocorrência de dupla epidemia de COVID-19 e Arboviroses,
previsto em documento técnico operacional do Ministério da Saúde por meio
da NOTA INFORMATIVA Nº 25/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS, que dispõe sobre
as recomendações para o fortalecimento da notificação oportuna, conduta clínica e
organização dos serviços de saúde frente aos casos suspeitos de dengue, zika,
chikungunya e/ou Covid-19 em um possível cenário de epidemias simultâneas.
O estado de Minas Gerais apresenta risco potencial para ocorrência de epidemias por
arboviroses, uma vez que tem a circulação dos vírus no seu território, apresenta
população susceptível e, além disso, os dados do último LIRAa/LIA apontaram
elevados índices de infestação.
O período sazonal que vai de dezembro a maio é favorável para transmissão de
arboviroses urbanas (dengue, chikungunya, zika vírus) e silvestres (febre amarela),
por haver maior pluviosidade, aumento da temperatura e fatores sociodemográficos
que favorecem a proliferação do mosquito Aedes.
 O estado de Minas Gerais registra anualmente milhares de casos destas doenças,
vivenciando ainda quatro grandes epidemias de Dengue nos anos de 2010, 2013,
2016 e 2019, sendo registrados na última epidemia mais de 470 mil casos prováveis
e 188 óbitos pela doença. Em 2020 foram notificados 84.636 casos prováveis e 13
óbitos por Dengue. Já em 2021, conforme último Boletim Epidemiológico das
Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika vírus nº 204/2021 até a
semana epidemiológica 09, foram registrados 8.773 casos suspeitos de dengue, e
uma crescente no número de casos de chikungunya inédito no estado (1.587 casos).
Percebe-se atualmente elevação de casos do vírus da febre de Chikungunya e da
taxa de positividade das amostras enviadas a rede de laboratórios de saúde pública,
o que é extremamente preocupante em razão do cenário já vivenciado com a
restrição de leitos, insumos e equipamentos em razão da pandemia de COVID-19.
 
A necessidade de monitoramento, avaliação e execução do Plano Estadual e Municipal
de Enfrentamento das Arboviroses Urbanas, aprovados por meio da Deliberação
CIB-SUS/MG Nº 3.240, de 21 de outubro de 2020, tornam-se imprescindíveis
para evitar a ocorrência de possíveis epidemias.
Orientamos aos municípios a manutenção das atividades de rotina de
vigilância entomológica, como o levantamento de índices e o tratamento
focal de forma sistemática, seguindo as orientações técnicas e operacionais de
acordo com os seguintes documentos norteadores abaixo:
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Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de
dengue/MS/SVS/2009;
Manual  sobre Medidas de Proteção à Saúde dos Agentes de Combate às
Endemias. Volume 1: Arboviroses Transmitidas pelo Aedes aegypti. [recurso
eletrônico] / MS/SVS/ 2019;
NOTA INFORMATIVA Nº 8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS Recomendações aos
Agentes de Combate a Endemias (ACE) para adequação das ações de vigilância
e controle de zoonoses frente à atual situação epidemiológica referente ao
Coronavírus (COVID-19) e; 
NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS, que dispõe de
recomendações aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) para adequação
das ações de vigilância e controle de zoonoses e de doenças transmitidas por
vetores frente à atual situação epidemiológica referente ao novo Coronavírus
(COVID-19).

De acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra COVID-19 (5ª versão), são considerados trabalhadores de saúde elencados
neste momento da Campanha para vacinação: indivíduos que trabalham em
estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à
saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de
hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios,
farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde que
são representados em 14 categorias, conforme resolução n° 287, de 8 de outubro
de 1998, do Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos,
odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da
educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares),
agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais
da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas,
seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de
ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em
cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar,
cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto
Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com
cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes da
área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.
Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde
das instuições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios
serão contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a recomendação é que
também sejam vacinados.
 
Sendo assim, recomendamos a vacinação imediata de todos os Agentes de Combate
de Endemias (ACE), para que permaneçam atuando nas ações locais de controle de
vetores, especialmente o Aedes Aegypt, independente da classificação dos municípios
no Programa Minas Consciente. Dada a situação epidemiológica vigente, a
continuidade deste trabalho é considerada essencial. Reforçamos também a
manutenção das medidas de segurança e a utilização de Equipamentos de Proteção
Individual durante toda a atividade em campo.
 
Ademais, informamos sobre a continuidade das atividades da Força Estadual para os

Nota Técnica 7 (26965302)         SEI 1320.01.0027911/2021-91 / pg. 2



municípios em alta transmissão de Arboviroses em atendimento ao Plano Estadual de
Contingência  2020-2021 e de acordo com Protocolo estabelecido na Coordenação
Estadual de Vigilância das Arboviroses (CEVARB).
 

Janaína Fonseca Almeida
Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis

 
Elice Eliane Nobre Ribeiro

Superintendência de Vigilância Epidemiológica
 

Janaína Passos de Paula
Subsecretaria de Vigilância em Saúde

 
 

Documento assinado eletronicamente por Janaina Passos de Paula,
Subsecretário(a), em 18/03/2021, às 13:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Janaina Fonseca Almeida Souza,
Diretor(a), em 18/03/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Elice Eliane Nobre Ribeiro,
Superintendente, em 19/03/2021, às 09:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Oliveira Dias Temponi,
Servidor (a) Público (a), em 19/03/2021, às 14:04, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Costa Capistrano
Chaves, Servidor (a) Público (a), em 19/03/2021, às 14:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 26965302 e o código CRC 5F31F846.
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