SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE
Nota Técnica DVIS Nº 01/2017, 31 de março de 2017

Orientações sobre notificação de Febre Amarela em Salvador, Ba

A Febre Amarela é uma doença febril aguda, não contagiosa, de curta duração (no máximo
12 dias). As primeiras manifestações são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de
cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave é rara
e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias) quando pode
ocorrer insuficiência hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações
hemorrágicas e cansaço.
A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da África
e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Os primatas não humanos
(PNH) são importantes sentinelas e podem desenvolver a febre amarela de forma
inaparente, mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa
não transmite a doença diretamente para outra.
Em Salvador, até a presente data, não há ocorrência de casos humanos suspeitos de
Febre Amarela. Desde meados de Janeiro de 2017, o Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) vem notificando a ocorrência de Epizootias em primatas não humanos (PNH) no
município. Até 31 de março de 2017 foram notificadas 36 epizootias em PNH, distribuídas
em todos os Distritos Sanitários (DS), exceto Centro Histórico, Itapagipe e Cajazeiras.
Das epizootias notificadas, 06 DS apresentaram PNH com PCR positivo para Febre
Amarela: 01 no DS Brotas, 02 no DS Subúrbio Ferroviário e 03 no DS Barra/Rio Vermelho.
Da Notificação de Primatas não humanos (PNH):
Deve ser notificado todo PNH de qualquer espécie, encontrado morto (incluindo ossadas) ou
doente, em qualquer local de Salvador.
Todos os casos suspeitos de PHN devem ser notificados imediatamente conforme fluxos
abaixo e digitados, obrigatoriamente, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) utilizando a ficha de notificação/investigação de epizootias.
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Fluxo de Notificação e Encaminhamento, Salvador - Ba
PNH Morto
Ocorrência de Epizootias – Animal morto

Guarda Municipal
Telefone: 32025312

CCZ

CIEVS

Notifica as áreas técnicas/DS
Preenche FIN epizootias (nos feriados e finais de semana)

Preenche FIN epizootias
Encaminha animal / Amostra

LACEN

Fluxo de Notificação e Encaminhamento, Salvador - Ba
PNH Doente
Ocorrência de Epizootias – Animal doente

Guarda Municipal Telefone:
32025312

CCZ

Preenche FIN epizootias

CETAS
(Abriga o
animal/coleta
amostra)

CIEVS

Notifica as áreas técnicas/DS
Nos feriados e finais de semana: Preenche FIN
epizootias
LACEN

Da Notificação de casos humanos:
A febre amarela é uma doença de notificação compulsória imediata.Todos os casos
suspeitos devem ser notificados pelas unidades de saúde em até 24 horas aos Distritos
Sanitários e CIEVS Salvador (contatos em anexo) e digitados, obrigatoriamente, no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) utilizando a ficha de notificação de Febre
Amarela.
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Definição de casos suspeitos humanos:
Caso suspeito: Indivíduo com febre alta de início súbito com duração de até 07 dias
acompanhada de dois ou mais dos seguintes sintomas: cefaléia, mialgia, dor abdominal,
náuseas, vômitos, prostração, icterícia, manifestações hemorrágicas e que seja residente de
Salvador ou oriundo de área de risco para a doença (área de risco = locais com epizootia
confirmada e/ou casos humanos confirmados).
Caso confirmado: O caso suspeito confirmado laboratorialmente que poderá ser por
Isolamento do vírus da Febre Amarela, detecção do genoma viral, detecção de anticorpos
IgM e achados histopatológicos compatíveis.
Do Laboratório dos casos suspeitos humanos:
•

Realizar coleta de sangue total sem anticoagulante de todos os casos suspeitos
sendo 4 ou 5ml para menores de 1 ano e 10 ml para maiores de 1 ano.

•

Encaminhar a amostra ao Lacen Municipal acompanhada da ficha do Sinan de
notificação e investigação de Febre Amarela

•

Para envio de amostras de segunda a sexta-feira das 08 às 17 horas deve-se
telefonar para Cleber Fonseca (Laboratório Central de Salvador) - (71) 3202.1775 e
solicitar motoboy para transporte.

•

Para envio de amostras nos finais de semana deve-se acondicionar amostra
congelada até segunda-feira adotando o fluxo semanal conforme acima descrito.

Quaisquer informações adicionais serão divulgadas oportunamente pela Secretaria de
Municipal de Saúde de Salvador.

Geruza Maria C. Morais da Cunha
Diretora da DVIS/SMS
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Anexos – Contatos para notificação

DISTRITO SANITÁRIO

EMAIL

TELEFONES

Saúde.dsbrv@gmail.com
BARRA/ RIO VERMELHO

3202-1513/ 1518

subcoordenacaoadm.dsbrv@gmail.com
viepacoesbasicas.dsbrv@gmail.com
dsbrio.saude@gmail.com
BOCA DO RIO
subsaudebocadorio@gmail.com
viep.bocadorio@gmail.com
dsbrotas.saude@salvador.ba.gov.br
BROTAS
brotasviep@gmail.com
distrito.cabulabeiru@gmail.com
CABULA/ BEIRU
sub.dscabulabeiru@gmail.com
viep.dscb@gmail.com
CAJAZEIRAS
dscajazeiras@hotmail.com
dsch.adm@gmail.com
CENTRO HISTÓRICO
dsch.viep@gmail.com
dsitapg.saude@salvador.ba.gov.br
ITAPAGIPE
viep.itapagipe@gmail.com
dsitapua@gmail.com
ITAPUÃ
subvigilancia.dsi@gmail.com
viepdsitapua@gmail.com
LIBERDADE
distritoliberdade@gmail.com
acoesbasicas@gmail.com
PAU DA LIMA
dspl.viep@gmail.com
acoesbasicas@gmail.com
dsscv@gmail.com
SÃO CAETANO/ VALÉRIA
dsscv.vigilancia@gmail.com
subadmdsscv@gmail.com
dssf.saudesalvador@gmail.com
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO
viep.dssf@gmail.com
subcoordenacaoadmdssf@hotmail.com

CIEVS SSA
CCZ

notificasalvador@gmail.com
gerenciacczz@gmail.com

3611-7313/ 14
3611-2957/ 2961
3611-5416/ 5417
3611-5306/ 5307
3611-6823/ 4130
3611-6552/ 6553
3611-7220/ 7221
3611-4019/ 4021/ 1430
3611-7836/ 7837

3611-5800/ 01/ 03

3397-6743/ 42/ 6032
3202-1721/1722.
Feriados e finais de semana:
99982-0841
3611-7372
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