
Endemias Serviços 
Prestados 

Principais etapas   para 
processamento do Serviço 

Prioridade de 
Atendimento 

Previsão de 
Atendimento

Reclamações do 
Usuários

Dengue / Zika / 
Chikungunya

Visita Domiciliar  Controle Mecanico,Quimico e Educativo

Bairro em que a  
infestação do vetor 

esta acima do 
preconizado pelo MS.

A cada 02 meses com 
04 Ciclos Anuais 

O prazo de atendimento das 
reclamações e de um dia 

realizado pelo 
supervisor/agente.

LIRAa 

Levantamento de índice rápido para 
identificação das localidades que estão com 
índice de infestação alto para direcionar as 

nossas atividades .

Não se Aplica A cada 03 meses Não se Aplica 

Bloqueio de Casos  Com pulverização de inseticidas (UBV-
Leve/Pesado) 

Casos Positivos  
confirmados pelo 
teste rápido ou 

infestação predial 
acima de 5%

Em ate um dia devido a 
demanda . Não se Aplica 

Leishmaniose

Identificação de casos 
suspeitos em cães.

Sorologia canina, eutanásia em casos 
confirmados.

Cães que apresenta 
sintomas mais 

evidentes.

Devido a disponibilidade 
de transporte, o 

atendimento e feito duas 
vezes por semana.

Não se Aplica 

Identificação de casos 
suspeitos em 

humanos.

Leishmaniose Visceral
Sorologia feita em 
laboratório e tratamento 
realizado pelo medico.

Imediata 
Imediata 

Não se Aplica 

Leishmaniose 
Tegumentar

Escarificar ã o  realizada 
por  um  profissional 
capacitado,  an á lise  de 
lamina  laboratorial  para 
identifica ç ã o  de  casos 
positivo  e  tratamento 
realizado pelo medico.

Pesquisa 
Entomológica,

Identificação de Transmissores (Mosquito 
Flebotomineos)

Controle Químico Pulverização Peri focal e Pulverização UBV-
Leve A cada 03 meses 



Endemias Serviços 
Prestados 

Principais etapas   para 
processamento do Serviço 

Prioridade de 
Atendimento 

Previsão de 
Atendimento

Reclamações do 
Usuários

Malária

Identificação de casos 
suspeitos

Malária Vivax

Resultado sendo 
positivo o tratamento é 
feito e  acompanhado  

pela vigilância ambiental 
.Em caso de Vivax o 

tratamento será de 07 
ou 14 dias, para 
tratamento da 

Imediata Imediata 

Não se Aplica 
Malária Falciparum

Controle Químico Extradomiciliar,Peri  
domiciliar,FOG

 Com pulverização de 
inseticidas Imediata A cada 90 dias 

Não se Aplica 

Esquistossomose

Trabalho de 
Coproscopia 

Investigação e Distribuição de recipientes para 
coleta de material fecal com intuito de identificar 
possíveis focos.          O Tratamento realizado 
pelo medico. Imediata em casos 

positivos 

Levantamento e feito 
anual ,porém em casos 
positivo o atendimento e 

imediato.

Não se Aplica 

Trabalho de 
Malacologia

Investigação e identificar coleções hídricas que 
possa ter o  hospedeiro da doença. O 
Tratamento realizado pelo medico.

Tracoma Exame Ocular, busca passiva Imediato Imediato Não se Aplica 

Vigi água Controle da qualidade da agua para consumo 
humano

Realização de 15 
amostras mensais Mensal Não se Aplica 

Chagas 

Envio de triatomíneo 
para identificação da 
espécie para verificar 
se esta contaminado.

Busca Passiva O  usu á rio  traz  o  vetor 
para analise 

Imediato 

Imediato 

Não se Aplica 
Busca Ativa 

Através de informações 
dos usuarios,agentes de 
endemias e saúde.

Depende do resultado 
laboratorial 

Controle Químico Pulverização Peri focal A cada 90 dias 

Pesquisa 
Entomológica, Identificação de Transmissores e captura Imediato 

PESMES Educação em saúde em escolas, empresa 
privada, associações  e órgãos públicos.

Seguindo um 
cronograma 

conforme a demanda
Quinzenal Não se Aplica 



Observações

Precisamos de recurso 
humano suficiente para 

atender essas demandas 

Ressaltamos que nem 
sempre esse serviço e 

realizado de forma imediata 
,devido a falta de transporte e 

material disponível.



Observações

As ACS são devidamente 
treinadas pela vigilância 
ambiental para identificar 
casos suspeitos. Todas as 
USF tem o PIM (posto de 
identificação de malária) 


