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APRESENTAÇÃO

Caro(a) Leitor(a)

Este e-book interativo aborda sobre a dengue e se constitui de um
processo prático de aprendizagem para o combate dessa endemia.
Atualmente, o município de Guarapuava vivencia um momento histórico
de aumento exponencial do número de casos e proliferação do mosquito
Aedes aegypti.

Considerando o papel essencial dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) no combate à dengue, pretende-se com este material fornecer
subsídios para a fundamentação do processo de trabalho e da prática das
equipes de saúde na Atenção Básica.

Cabe contextualizar hodiernamente sobre a situação epidemiológica de
Guarapuava, dos 45 casos notificados no município, 10 foram
confirmados. Segundo os dados oficiais da Secretaria Municipal de
Saúde, a curva epidemiológica no ano de 2022 apresenta um aumento no
número absoluto de casos prováveis de dengue, como observado na
imagem abaixo.

Essa realidade epidemiológica implica em intensificar suas ações de controle da
dengue no território, de maneira articulada com os Agentes de Combate à
Endemias (ACE). Para afastar definitivamente essa ameaça, a principal arma é a
informação.

A escolha na construção deste material norteou-se em atualizar o material
oficial do Ministério da Saúde, publicado em 2009, e promover uma leitura fácil
e dinâmica voltada à capacitação dos profissionais de saúde. 

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Fonte:  Vigilância Epidemiológica de Guarapuava, 2022.
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O QUE É DENGUE?

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

A dengue é uma doença causada pela penetração, multiplicação e
desenvolvimento de um flavivirus, conhecido como vírus da Dengue, no
organismo de uma pessoa. Sendo assim, é uma doença infecciosa.

É uma doença febril aguda com curso acelerado que pode  terminar em
recuperação ou morte, num pequeno período de tempo. Por esse motivo,
rápidas devem ser as ações voltadas para o enfrentamento da dengue.

A dengue tem grande impacto não apenas na pessoa que a adquire, mas
na população de modo geral porque ela é transmissível. Mas ela não é
transmissível de pessoa para pessoa pelo beijo, abraço, por reuniões
familiares e pela conversa, é transmitida pela picada do mosquito Aedes
aegypti . Esse mosquito é então o vetor da dengue. 

O Aedes aegypti é um mosquito parecido
com um pernilongo, é escuro e rajado de
branco nas patas e no corpo.  É um
mosquito urbano que  transmite além da
dengue, a dengue hemorrágica e também
da febre amarela urbana.

A figura ao lado mostra em detalhes o
mosquito transmissor. Podemos observar as
características que o diferencia de outras
espécies 

Cabe ressaltar que a doença não surge do mosquito, pois este só
transmite a dengue quando infectado ao picar alguém doente. Sendo
assim, o processo de transmissão da dengue começa a partir de uma
pessoa já infectada com o vírus (e são quatro sorotipos), o mosquito e as
outras pessoas susceptíveis a infecção. Entre um dia antes da febre até o
sexto dia da doença, ela se torna transmissível, mas somente quando o
mosquito Aedes aegypti pica o infectado.

COMO SE TRANSMITE A DENGUE

Para saber mais: vamos abordar sobre o ciclo de transmissão
da dengue 

Entenda porque a dengue é considerada uma arbovirose
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DENGUE NO BRASIL
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

O Brasil está enfrentando uma alarmante epidemia de dengue.
Em comparação com o ano de 2021, para o ano de 2022 houve
um aumento de 113,7 % dos casos registrados no mesmo
período analisado (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2022).

A figura a seguir demonstra a taxa de incidência de dengue no
Brasil no ano de 2022.

No Brasil desde a decáda de 1980, iniciou-se um processo de intensa
circulação viral, com epidemias em todas as regiões brasileiras
(BRAGA;VALLE, 2007). Segundo os dados publicados no ano de 2022, o
aumento não se deu apenas numa região, mas no Brasil de modo geral e
isso destaca a relevância de manter as ações contra a dengue, mesmo nas
regiões nas quais ela não se destaca. A Região Centro-Oeste apresentou a
maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos/100 mil hab.,
seguida das Regiões: Sul (427,2 casos/100 mil hab.), Sudeste (188,3
casos/100 mil hab.), Norte (154 casos/100 mil hab.) e Nordeste (105
casos/100 mil hab.).

No Paraná a  Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) declarou no dia 19 de
Abril deste ano situação de epidemia de dengue no Estado devido ao
aumento do número de casos. De agosto de 2021 até o momento, o
Estado contabiliza mais de 80 mil notificações e cinco mortes pela
doença. No ano de 2022 ocorreram 160 óbitos por dengue no país, com
tendência de aumento.
 

Fonte:  Boletim Epidemiológico - Secretaria de Vigilância em Saúde, 2022.
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Ao clicar no mapa do Brasil você terá acesso aos Boletins
Epidemiológicos do Ministério da Saúde

O aumento no número de municípios afetados contribuem no aumento
no número de casos da doença. 

Como dito anteriormente o problema da Dengue não é
atual, e a propagação e adaptação do mosquito a
diferentes localidades, vem demonstrando a
importância da mobilização de todos os setores de
nossa comunidade, em especial, os serviços de saúde. A
Figura a seguir demonstra o aumento da reinfestação do
Aedes aegypti

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Fonte:  Dengue no Brasil :  doença urbana, 2012.

Fonte:  Ministério da Saúde, 2009.

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos
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CICLO DE TRANSMISSÃO DA DENGUE

 O CICLO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Para entendermos o ciclo de transmissão é necessário saber como o
mosquito se prolifera. Tem quatro fases de desenvolvimento, que podem
durar de 5 a 10 dias. Quanto maior a temperatura ambiente, mais rápido
o mosquito de desenvolve e está pronto para picar. A picada do mosquito
Aedes aegypti pode acontecer em qualquer hora do dia, no entanto o
mosquito evita o sol forte e ao ar livre, prefere à sombra mas geralmente
pica de manhã entre 7:00 e 10:00h ou no final da tarde e à noite entre
16:00 e 19:00h.

2. Larva

1. Ovo

4. Mosquito

3. Pupa

As fêmeas do mosquito
depositam seus ovos em
locais com água parada

Os ovos necessitam do
meio aquoso para iniciar

seu processo de
incubação, dura de dias a

meses

As larvas que estão na
água se torna pupa em 5

dias

Em apenas dois dias na
água a pupa se transforma
em mosquito adulto com a

capacidade de voar

A seguir você encontra um quadro onde está detalhado as características
de cada fase do ciclo do mosquito
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A pupa se transforma em mosquito e este sai do seu 'casulo' e
está pronto para voar e precisa se alimentar. Normalmente os
mosquitos Aedes aegypti se alimentam de frutos e sucos de
alguns vegetais, mas após a cópula, a fêmea precisa de sangue
para que seus ovos fiquem maduros. Após se alimentar com
sangue em 3 dias ela põe seus ovos. O tempo médio de vida de
um mosquito adulto é de 30 dias e durante este período cada
fêmea pode colocar cerca de 3000 ovos.

 O CICLO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

A TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA DENGUE
O principal modo de transmissão do vírus da dengue é

de pessoa para pessoa, por meio da picada da fêmea do
Aedes aegypti. Após se alimentar de uma pessoa
infectada, com viremia suficiente para infectar o

mosquito (período compreendido a partir de 1 dia antes
da febre até o 6º dia de sintomas de dengue), ocorre

multiplicação do vírus no intestino do mosquito. A
partir desse órgão, ocorre a sua disseminação para

outras partes do corpo do mosquito, sendo as glândulas
salivares o local através do qual o vírus será transmitido.

Ao entrar em contato com a água o ovo se transforma em larva,
em apenas 2 ou 3 dias e estas larvas são bastante ativas e
movem-se na água, sendo facilmente reconhecidas. Embora o
mosquito prefira a água limpa para se reproduzir, ele pode se
desenvolver até mesmo na água suja e no esgoto doméstico e
se alimenta de protozoários, bactérias e fungos presentes nesta
água. Durante esta fase a larva compreende 4 estágios de seu
desenvolvimento, onde vai aumentando de tamanho.

Em cerca de 7 a 10 dias a larva se transforma em pupa e adota
uma forma de vírgula e este estágio é mais curto e dura
somente 2 dias, até que o mosquito esteja pronto para 'nascer'.
Elas não se alimentam nessa fase, apenas respiram e movem-se
muito.

A fêmea que põe ovos na água parada ou na borda de um local
que possa eventualmente ficar molhado. Nesta fase a forma de
eliminar é lavando o local com água e sabão, usando uma
esponja/buchinha para esfregar o local. Pode ser adicionado na
água um pouco de cloro.

Fase características

ovo

larva

pupa

mosquito

O vírus do dengue é esférico e
envelopado, com diâmetro

aproximado de 50nm



O mosquito pica a pessoa
infectada com o vírus da

dengue1

2

3.Mosquito
contaminado

2. Pessoa
infectada

1. Mosquito

De 8 a 12 dias é o
período de incubação
do vírus no mosquito

3.Pessoa
saúdavel

O mosquito agora
contaminado, inocula o vírus
em pessoa saúdavel, e assim

transmite a dengue

3

CICLO DE TRANSMISSÃO DA DENGUE

A TRANSMISSÃO DA DENGUE 

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

O mosquito se torna capaz de infectar outras pessoas após um período
de incubação viral de 8 a 12 dias a partir do contato com sangue
infectado (incubação extrínseca). A fêmea permanece com capacidade
de infectar por todo o seu tempo de vida. Outra forma de infecção do
mosquito é por meio de uma via denominada transovariana, em que a
fêmea infectada transmite o vírus para os ovos, já tendo o vírus presente
no mosquito quando este alcança a fase adulta, mesmo que não tenha
contato com nenhuma pessoa infectada. Além da infecção pelo
mosquito, também é possível ocorrer a transmissão por meio do contato
com sangue infectado de indivíduos doentes com alta viremia, por meio
de transfusões sanguíneas, transplante de órgãos, acidente com
perfurocortante ou contato do sangue com mucosas. 

IMPORTANTE:
Não há dados suficientes para afirmar ou afastar essa possibilidade de

transmissão via transplacentária, porém existe a possibilidade de
transmissão por via vertical, no caso de gestante com carga viral alta

durante o parto.

10
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Os sintomas geralmente permanecem por 2 e 7 dias, após o
período de incubação e de 4 a 10 dias depois da picada do
mosquito infectado. 

Dor abdominal intensa

Vômito persistente Respiração rápida

Sangramento na gengiva

Fadiga

AgitaçãoVômitos com sangue

Pele pálida, fria e
úmida

Confusão mental

Sede excessiva

QUANDO SUSPEITAR DE DENGUE
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde, devemos suspeitar de
dengue quando ocorre febre alta (40°C) acompanhada de pelo menos
dois dos seguintes sintomas: 

Dor de cabeça intensa Dor atrás dos olhos

Dores musculares e
articulares

Manchas pelo corpo

Náusea e/ou vômitos Inchaço nas glândulas

Quando a doença se agrava, dentro do período de 3 e 7 dias, importante
identificar os seguintes Sinais de Alerta:

ATENÇÃO
Ao se deparar com um caso suspeito, indique
buscar a unidade de saúde mais próxima, para
atendimento imediato
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DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

TRATAMENTO

Em caso de suspeita é fundamental procurar
um profissional de saúde para o correto
diagnóstico. A assistência em saúde é feita
para aliviar os sintomas. Estão entre as
formas de tratamento: 

ATENÇÃO
A pessoa doente NÃO pode tomar remédios à base

de ácido acetil salicílico, uma vez que esta
substância aumenta o risco de hemorragia. 

Não existe tratamento específico para a dengue.

 Fazer repouso

Ingerir muitos líquidos

Não tomar medicamentos por
conta própria

Hidratação por via oral ou por via
intravenosa

Tratamento sintomático, conforme avaliação
do profissional de saúde
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Inferiores a 1%:
construções em

condições
satisfatórias;

De 1 a 3,9%:
encontram-se em
situação de alerta;

 

Superior a 4%:
apresentam risco de

transmissão de
dengue.

DENGUE - É PRECISO PREVENIR!

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

O controle da dengue é feito por meio de ações
integradas entre gestores, profissionais de
saúde e população, além de necessitar da

participação de outros setores do município
como o de limpeza urbana e meio ambiente,

por exemplo.

Torna-se primordial o envolvimento de toda a
população a fim de eliminar os criadouros do
mosquito Aedes aegypti que utilizam
recipientes vazios tais como garrafas, latas,
embalagens plásticas, pneus e outros que
acumulam água para sua reprodução, os quais
são comumente encontrados nos quintais das
residências, terrenos baldios, aterros sanitários,
entre outros.

No que diz respeito à prevenção da dengue
uma das principais atividades desenvolvidas
pelo Ministério da Saúde é o Levantamento
Rápido de Índices de Infestação do Aedes
aegypti (LIRAa), o qual é realizado de forma
amostral e apresenta resultados divididos em:

Para saber mais: sobre Levantamento Rápido de Índices para
Aedes aegypti - LIRAa - clique no livro ao lado você terá
acesso ao Manual do Ministério da Saúde para a Vigilância
Entomológica do Aedes aegypti no Brasil

Diante dos resultados deste levantamento, que
indica onde há maior proliferação dos
mosquitos, as ações de prevenção e combate à
dengue, como mutirões de limpeza, podem ser
programadas com detalhamento e efetividade.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_liraa_2013.pdf
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA DENGUE
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

As medidas de prevenção da dengue podem ser divididas entre os
cuidados dentro de casa, fora do domicílio e aqueles com lixo.

Evitar o uso de pratos em vasos de plantas, se
não for possível, então, atentar-se para o
acúmulo de água, preferencialmente
preenchendo o prato com areia ou fazendo a
higienização periódica desses com esponja e
sabão; 

Dentro de casa

CUIDADO COM AS PLANTAS

Lavar os bebedouros de animais com uso de
esponja ou escovas, além de trocar a água ao
menos uma vez na semana; 

CUIDADO COM OS ANIMAIS

Não deixar recipientes que possam acumular
água como potes e tanques, abertos; Manter
esses locais limpos após o uso;

CUIDADO COM O AMBIENTE

Lavar o coletor de água da geladeira e as
bandejas do ar condicionado uma vez por
semana;

CUIDADO COM O AMBIENTE - GELADEIRA

Lavar o suporte de garrafão de água mineral
sempre que fizer a troca e mantê-lo vedado
quando não estiver em uso; 

CUIDADO COM RECIPIENTES DE ÁGUA
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA DENGUE
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Fora de casa

Dentro de casa

Manter a tampa do vaso sanitário sempre
fechada e em banheiros com pouco uso puxar a
descarga ao menos uma vez na semana; e
manter os ralos com telas ou vedados,
especialmente aqueles que estão fora de uso.

CUIDADO COM BANHEIROS

Limpar calhas e lajes das residências; tratar a
água das piscinas;

CUIDADO COM RESIDÊNCIA

Armazenar garrafas vazias de boca para baixo;
manter caixas d’água, poços e tambores
tampados; descartar corretamente pneus que
não estejam sendo utilizados, assim como
orientar quem pretende mantê-los para que o
faça em locais protegidos da chuva;

CUIDADO COM EMBALAGENS E OUTROS

Evitar manter em casa plantas que acumulam
água, mas em caso da existência destas cuidar
para que, se houver retenção, retirar o líquido
imediatamente; guardar baldes e vasos de
plantas vazios em local coberto e com a abertura
para baixo;

CUIDADO COM PLANTAS EXTERNAS

 Manter objetos decorativos que contém água
sempre limpos, com água tratada com cloro ou
enchendo-os com areia; em caso de cacos de
vidros nos muros deve-se vedar com cimento ou
quebrar aqueles que podem acumular água das
chuvas; 

CUIDADO COM AMBIENTE
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA DENGUE
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Fora de casa

Consertar todas as imperfeições em pisos e locais
que possam acumular água; verificar
periodicamente a existência de objetos que
possam acumular água nos terrenos baldios;

CUIDADO COM RESIDÊNCIA

Atentar-se para casas desocupadas e terrenos,
comunicando os donos a fim de apurar a
existência de criadouros do mosquito.

CUIDADO COM TERRENO

Com o lixo

Separar o lixo orgânico do reciclável para
otimizar o processo de reciclagem; 

SEPARAÇÃO DO LIXO

E por fim, os cuidados com o lixo que auxiliam a evitar a reprodução do
mosquito, compreendem:

Manter o lixo seco e com tampa até que seja
recolhido pelos órgãos competentes, e não
deixar sacos acumulados

CUIDADO COM O LIXO

Não fazer o descarte em terrenos baldios; colocar
garrafas tampadas no lixo; separar objetos que
possam acumular água como copos descartáveis,
latas, tampas de garrafas, e fechá-los bem em
sacos plásticos para então colocá-los no lixo.

CUIDADOS EXTRAS



17

POR QUE OS CASOS DE DENGUE AUMENTAM
NO VERÃO?

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA DENGUE
DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Para reforçar a prevenção, algumas medidas podem ser tomadas no
cuidado pessoal e com a família:

Use repelente

Cubra a maior parte do corpo com
roupas claras quando possível.

Coloque telas em janelas e portas.

O aumento dos casos de dengue no
verão deve-se ao fato do aumento
da temperatura e das chuvas,
consequentemente há crescente
dos locais com água parada que se
tornam possíveis criadouros do
Aedes aegypti.
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Cabe ressaltar que em caso de existência dos
ovos do mosquito em recipientes que se
enchem de água, os ovos são ativados
novamente, evoluem para larvas, pupas e
posteriormente a fase adulta. Nesse sentido o
calor acelera o ciclo de evolução do mosquito,
contribuindo para o aumento da proliferação.
Além disso, com o calor o vírus dentro do
mosquito é multiplicado com maior rapidez,
de modo que a fêmea do mosquito infectada
apresenta maiores chances de transmitir a
dengue antes de morrer.

Sabe-se que depois de adulto o mosquito
tem vida útil média de 30 a 35 dias. Ainda, a
fêmea pode colocar mais de 100 ovos de cada
vez, preferencialmente em locais com água
limpa e parada. Contudo, a reprodução do
mosquito é incessante e independe da
estação do ano, por isso merece atenção em
todo ano.

POR QUE OS CASOS DE DENGUE AUMENTAM
NO VERÃO?

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

O mosquito possui hábitos diurnos,
sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Por
isso, é importante reforçar a atenção nesse
período. 

Mas atenção: 

O mosquito é oportunista e pode picar à
noite também.
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É de suma importância que toda equipe assuma a tarefa de cuidar
do usuário, reconhecendo que, para abordar, executar ações de
controle e combate a DENGUE, é necessário o comprometimento de
todos os profissionais, em especial os agentes e técnicos que
realizam as visitas domiciliares

TRABALHANDO EM EQUIPE NO CONTROLE
DA DENGUE

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Trabalhar em equipe é a
maior característica de uma
Estratégia de Saúde da
Família (ESF), pois facilita a
organização e planejamento
do trabalho, possibilitando
que uma ação seja integral e
resolutiva

Educar em saúde em saúde é
responsabilidade de todos que compõem a
equipe de saúde da família. Permite à
equipe e à comunidade, identificar
situações que coloquem em risco a saúde
de famílias acompanhadas e enfrentar em
conjunto, os determinantes do processo
saúde-doença-cuidado.

Autocuidado

Responsabilidade

&

O envolvimento da comunidade é
fundamental para o processo de combate
às doenças. Assim nosso papel, é de atuar
com a Educação em Saúde no Combate à
Dengue. E juntos somos capazes de
enfrentar esse DESAFIO.

Fonte:  Prefeitura de
Atibaia/Divulgação.
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A Atenção Básica tem papel fundamental no desenvolvimento das ações
de promoção, prevenção e atenção aos casos de dengue. As equipes
devem desempenhar suas atribuições propiciando a integração de ações
programáticas e a demanda espontânea, articular ações de promoção à
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento, reabilitação
e manutenção da saúde; trabalhar de forma multi e interdisciplinar e em
equipe; coordenar o cuidado aos indivíduos-família-comunidade; integrar
uma rede de serviços de maior complexidade e, quando necessário,
coordenar o acesso a esta rede (BRASIL, 2013).

Esse trabalho deve estimular o morador
ao autocuidado, ao cuidado do ambiente
de sua residência e de sua comunidade,
no sentido de desenvolver o compromisso
e o papel de “protagonista” da realidade
em que vive, conferindo assim maior
sustentabilidade ao combate à dengue.

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

A melhor forma de se evitar a dengue é
controlando a proliferação do mosquito, para isso
é necessário combater os criadouros que possam

acumular água. Portanto, a educação em saúde, a
observação dos domicílios e os espaços

comunitários orientando a comunidade para a
identificação, remoção, destruição ou vedação de

possíveis criadouros é função de toda equipe de
Saúde (BRASIL, 2013).

 

Fonte:  Prefeitura de São Cristóvão/Divulgação. Fonte:  Prefeitura de Araxá/Divulgação.
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A atuação dos ACEs no Brasil acompanhou a história da saúde pública,
porém, somente em 2006 a regulamentação da profissão foi promulgada
pela Lei no 11.3250, a qual determina como função do ACE "o exercício de
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS)" (BRASIL, 2006). Em 2018, esta Lei foi alterada para
a Lei no 13.595, com algumas atualizações sobre as atribuições do ACE, a
jornada e as condições de trabalho, a formação profissional, a educação
continuada, dentre outras questões (BRASIL, 2018).

O trabalho do ACE deve ser conjunto e complementar ao trabalho do
ACS, em uma base territorial comum, tendo este como objetivo para o
caso da dengue identificar e intervir na prevenção e controle da
transmissão da doença, facilitando o acesso da população aos cuidados
em saúde (BRASIL, 2019). Para isso, faz-se necessário que a participação
do ACE seja garantida em todos os espaços de reuniões de equipe e
discussão de casos que envolvam a dengue, para que exista o diálogo
entre a equipe multiprofissional da unidade e a equipe de controle
vetorial (supervisor de área e ACE) (BRASIL, 2013). 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelo ACE, no quadro 1
destaca-se as atividades independentes de competência do ACE. As
atividades que podem ser desenvolvidas em conjunto com o ACS, estão
descritas em tópico a seguir. 

PARA ATUAR DIRETAMENTE COM A
POPULAÇÃO NO COMBATE À DENGUE, O
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
(ACE) E O AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE (ACS) SÃO PROFISSIONAIS
FUNDAMENTAIS.
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ATIVIDADES DO AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
NO SUS
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 Identificar, notificar e encaminhar casos suspeitos de dengue
para a unidade de saúde de referência, assim como comunicar
à autoridade sanitária responsável

1

Cadastrar, atualizar e vistoriar imóveis para planejamento e
definição de estratégias de prevenção e controle da dengue2
Divulgar informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes
transmissores da dengue, assim como, sobre medidas de
prevenção individuais e coletivas

3
Desenvolver ações educativas e de mobilização junto a
comunidade sobre à prevenção e controle da dengue, em
interação com o ACS e a equipe de atenção básica

4
Vistoriar imóveis não residencias, acompanhado pelo
responsável, para identificar locais de existência de focos de
transmissão do mosquito da dengue, bem como, de pontos
estratégicos de difícil acesso, por meio da pesquisa larvária

5

Utilizar medidas de controle como a aplicação de larvicida
e/ou remoção mecânica em pontos estratégicos, se
necesssário, para eliminar possíveis criadouros do Aedes
aegypti

6

Elaborar e/ou executar estratégias para o encaminhamento de
pendências como casas fechadas e/ou recusas do morador em
receber o ACE 

7
Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de
manejo ambiental e outras formas de intervenção no
ambiente para o controle de vetores de dengue 

8
Informar a comunidade sobre formas de evitar e eliminar
locais que possam oferecer risco para a formação de
criadouros do  Aedes aegypti

9
Informar a equipe de Atenção Primária à Saúde  sobre a
evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área
de abrangência e as medidas que necessitarão ou foram
adotadas para contenção da proliferação

10

Registrar informações referentes às atividades executadas
frente ao combate da dengue, de acordo com as normas do
SUS (Programa Nacional de Controle da Dengue)

11
Fonte:  Adaptada da Lei no 13.595 de 2018 e da Nota Orientativa da Secretaria de Saúde do Estado do

Paraná 02/2021.
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O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve atuar no território de
maneira articulada com o ACE,  vistoriando sistematicamente os
domicílios para controle da dengue e, caso identifique criadouros de
difícil acesso, ou se necessite da utilização de larvicida, deve acionar um
ACE de sua referência.

Neste contexto, a seguir, será demonstrado as atribuições e competências
necessárias para este profissional no controle de endemias, em especial a
dengue:

1 Encaminhar os casos suspeitos de dengue às Unidades
Atenção Primária em Saúde (APS), de acordo com as

orientações da Secretaria Municipal de Saúde

2Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores
sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor
e medidas de prevenção

3
Informar o morador sobre a importância da verificação da

existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue
no domicílio e terreno aos redores, chamando a atenção
para os criadouros mais comuns na sua área de atuação;

4
Vistoriar o domicílio, acompanhado pelo morador, para
identificar locais de existência de objetos que sejam ou
possam se transformar em criadouros do mosquito
transmissor da dengue;

5
Orientar e acompanhar o morador na remoção, destruição

ou vedação de objetos que possam se transformar em
criadouros de mosquitos, removendo mecanicamente, se

necessário, as formas imaturas do mosquito;

6Estimular os moradores a assumirem o compromisso com a
adoção das ações de prevenção, de forma espontânea e
rotineira;
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7 Encaminhar ao ACE os casos de verificação de criadouros
de difícil acesso ou que necessitem do uso de

larvicidas/biolarvicidas;

8Promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de
mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da
dengue, conscientizando a população

9
Sempre comunicar ao enfermeiro 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; e a existência

no território de imóveis fechados e as recusas à visita;

10Notificar os casos suspeitos de dengue em ficha específica e
informar a equipe da APS;

11
Reunir-se sempre que possível, de preferência,

semanalmente com o ACE, para planejar ações conjuntas,
trocar informações sobre casis 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;

12Realizar visitas domiciliares aos pacientes com dengue e
registrar, em prontuário eletrônico, as ações e orientações
realizadas.

13 Realizar a busca ativa precoce dos usuários que faltarem
nos retornos programados, já em tratamento de dengue

Fonte:   (SESA, 2021; Brasil ,  2013).
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ARTICULAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS NO
COMBATE A ENDEMIAS

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA PR), enfatiza a
necessidade da atuação integrada das equipes de atenção e vigilância em
saúde também no combate às endemias, como forma de garantir
qualidade e integralidade do cuidado (SESA, 2021).

Os ACS e ACE possuem vínculo estratégico com as famílias do território e
comunidade, onde atuam possibilitando o desenvolvimento de ações e
fortalecendo a informação e mobilização da população. Dessa forma,
promover a integração das ações agrega esforços para o controle de
doenças e agravos à saúde, contribuindo na articulação e adoção de
estratégias intersetoriais para eliminação ou redução dos riscos e danos
(SESA, 2021).

Destaca-se que como membros das equipes que atuam na Atenção
Básica, o ACS e ACE possuem atribuições comuns a serem executadas,
em conjunto com os demais profissionais de saúde, entretanto, devido ao
fato de pertencerem a diferentes categorias profissionais, possuem
atribuições específicas dentro do escopo de conhecimento e atuação de
cada área. 

Destaca-se que a integração se refere ao planejamento e execução
conjunta de ações, levando em consideração as especificidades de cada
categoria profissional. Integrar, portanto, não significa desempenhar as
atribuições de competência de outra categoria ou unificar categorias
profissionais que já estão instituídas por políticas públicas de âmbito
nacional. E sim tornar rotineira a participação de todos os profissionais na
reunião semanal da equipe para que exista o diálogo entre eles para o
controle vetorial (BRASIL, 2013).

DENGUE - GUIA PARA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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1 Contribuir na elaboração, desenvolvimento e
implementação do Plano de Contingência Municipal de

enfrentamento às arboviroses;

2
Participar do processo de territorialização e mapeamento
da área de atuação da equipe, identificando grupos,
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades,
podendo utilizar a reunião de equipe como um momento
oportuno para discussão, análise, e realização do
diagnóstico do território, cartografia, e estratificação de
risco;

3
Orientar a população de maneira geral sobre os riscos, o

agente transmissor e os sinais e sintomas relacionados às
arboviroses, além de reforçar as medidas de prevenção

individual e coletiva;

4Promover a mobilização da comunidade para a execução
das medidas de manejo ambiental, remoção e eliminação
de criadouros;

5
Acompanhar os usuários com quadros suspeitos ou

confirmados, em conjunto com a equipe de saúde, por meio
de busca ativa para monitoramento da evolução do agravo

(visita domiciliar e contato telefônico);

6 Durante visita domiciliar, ao identificar possíveis criadouros
do mosquito transmissor, orientar a remoção mecânica dos
ovos e na remoção mecânica de larvas do mosquito;

7
Encaminhar os usuários com sintomas sugestivos de
Dengue,para atendimento nas UBS, que realizarão o

acolhimento, a notificação e o manejo clínico dos casos, se
considerados suspeitos;
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8
Identificar e registrar situações de importância
epidemiológica relacionadas aos fatores ambientais,
acionando demais integrantes da equipe de saúde e da
gestão municipal sobre os riscos presentes no território;

9 Realizar registro das atividades de visitas domiciliares
realizadas no território e as orientações realizadas;

 

10
Realizar o preenchimento das ações de controle no Boletim
Diário de Campo Antivetorial ou em outro documento
padronizado pelo município, com o objetivo de alimentar o
Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue
(SisPNCD);

11 Informar ao enfermeiro responsável sobre os casos de
verificação de criadouros de difícil acesso ou que

necessitem do uso de inseticidas – adulticidas/larvicidas;

12
Realizar visita domiciliar para os usuários que foram
hospitalizados devido o agravamento das arboviroses, após
a alta hospitalar, para garantia da integralidade e
continuidade do cuidado na APS

Para saber mais: sobre as medidas de proteção à saúde do
ACE consulte o Manual do Ministério da Saúde sobre
Medidas de Proteção à Saúde dos Agentes de Combate às
Endemias clique no livro ao lado

Deste modo, observa-se que o trabalho dos ACS e dos ACE contribuem de
forma significativa para a melhoria da saúde da população. O vínculo do
ACS com as famílias facilita as ações e fortalece a mobilização da
população, por esse motivo, sua participação no combate aos criadouros
e na orientação é de extrema importância (MESQUITA, 2017).
Os ACS e ACE, juntamente com a comunidade e o suporte dos gestores,
são os principais responsáveis pela prevenção do mosquito, pois todos
atuam no controle, seja ele, mecânico e/ou químico. Essas ações, como já
destacadas, contribuem para detectar e destruir os principais meios de
proliferação, e desenvolvimento do mosquito (ZARA, 2016).

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/dengue/manual_protecao_agentes_endemias.pdf/view
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Uma das principais dificuldades enfrentadas no combate a dengue na
comunidade, é o engajamento da população nas estratégias de
prevenção e controle (PESSOA et al., 2018; PEREIRA et al., 2017). Sendo a
orientação comunitária uma das atividades de competência
compartilhada entre o ACE e o ACS, esta pode ser uma ferramenta de
apoio para sensibilizar a população a somar nesta causa. 

A orientação comunitária inclui ações de educação e mobilização social,
as quais devem ser incansavelmente promovidas, até que a comunidade
adquira conhecimento suficiente, se aproprie do problema de forma
coletiva e posteriormente, realize as mudanças necessárias para
interromper a cadeia de transmissão (BRASIL, 2019). 

Espera-se que o conjunto das estratégias desenvolvidas pelos ACEs e
pelos ACSs, em conjunto com os demais profissionais da Atenção
Primária e a comunidade, reduza os casos de dengue e as consideráveis
perdas sociais e econômicas decorrentes da contaminação e
adoecimento da população por esta condição, fortemente prevenível
(BRASIL, 2013).

Criação de um grupo de referência na
comunidade para apoiar diretamente as ações
de combate a dengue (pode ser composto por

qualquer morador do território, líderes
comunitários, etc e coordenado por um ACE ou

ACS);

Organização de dias específicos de mobilização
comunitária para combate e prevenção da

dengue (1 vez ao mês, ou mais, a depender do
momento endêmico);

Fortalecimento de ações de educação em saúde
nas escolas para que as crianças e adolescentes

possam contribuir de forma mais efetiva no
problema;

Fonte:    Coren-SC
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Além do material aqui revisado você encontra a seguir
materiais que podem colaborar com seu trabalho no dia a dia.
Aproveite para acessar e melhorar seu conhecimento sobre o
assunto 

Ligado em Saúde
Produção: Fiocruz 
Conversa com a especialista 
Otilia Helena Lupi da Rosa Santos
infectologista da Fiocruz

Instrumento  de suporte para Visita
Domiciliar
Produção: DENF
Guia para auxiliar na avaliação e
combate aos criadouros de dengue 


