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Apresentação
Ao fim do quadriênio 2015-2018 da gestão da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, é
importante que se apresente o desempenho institucional referente ao trabalho desenvolvido pelas
áreas técnicas, tanto no sentido de proporcionar uma visão mais abrangente das atividades
realizadas e resultados alcançados, quanto para planejar as futuras ações.
Pelo menos dois fatos merecem destaque na contextualização desse relatório. O primeiro, diz
respeito à estréia dessa gestão, em plena crise financeira, pela qual o país, e consequentemente os
estados e municípios, passavam. No caso da Vigilância em Saúde de Pernambuco, vale ressaltar a
inclusão das suas ações no Plano de Contingenciamento de Gastos dos recursos do tesouro
estadual, mesmo a maior proporção do seu financiamento sendo composta por recursos transferidos
fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde, o que atrasou ou inviabilizou a execução de boa parte do
que foi programado. Embora as dificuldades persistam, muitos avanços foram contabilizados,
demonstrando a capacidade do SUS de vencer os obstáculos e se reinventar, ainda que para isso,
tenha precisado trilhar labirintos. O maior desafio, portanto, foi colocar em prática um modelo de
gestão democrático, regionalizado e embasado em potentes ferramentas de qualificação da Vigilância
em Saúde.
O segundo fato importante a ser citado foi a introdução do vírus zika no território nacional, em
outubro de 2015, quando foi constatada a mudança no padrão de ocorrência da microcefalia em
recém-nascidos. Pernambuco foi pioneiro na notificação e investigação dos casos de microcefalia,
reconhecida, em 2017, como sinal insuficiente para identificar as consequências da infecção pelo
vírus Zika em recém-nascidos e crianças, fato que levou à caracterização da síndrome congênita do
vírus Zika – SCZ. A Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde foi protagonista na resposta a essa
emergência em Saúde Pública, impulsionando a organização e mobilização da rede de saúde, por
meio da elaboração de protocolos e diretrizes, orientadores das ações que foram deflagradas; e do
conhecimento produzido, desde a notificação, investigação, análise dos dados, divulgação da
informação e parceria com instituições de pesquisas, como o Instituto Aggeu Magalhães, da
Fundação Oswaldo Cruz.
Por fim, a diretriz que norteou a atuação da vigilância em saúde em Pernambuco, ao longo
dessa gestão, foi a Consolidação do Monitoramento e Avaliação, como práticas transversais a todas
as suas áreas. O fortalecimento das Gerências Regionais de Saúde (Geres), com apoio técnico e
estrutural permanentes; a qualificação das ações de todos os programas de forma sistemática e
constante, com foco na formação em serviço; o olhar para a inovação das ferramentas de tecnologia
da informação, podem ser citados como estratégias.
O presente relatório está organizado nos seguintes capítulos: Informações Gerais; Promoção,
Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde; Controle de Doenças e Agravos, Informações e
ações estratégicas de Vigilância Epidemiológica; Vigilância das Doenças Negligenciadas; Laboratório
de Saúde Pública (Lacen); Vigilância Sanitária. Dentro de cada capítulo são detalhados por área: as
ações realizadas; os resultados alcançados e os desafios que se apresentam para os próximos
quatro anos. Boa leitura!!

Capítulo 1 – Informações Gerais
1.1 Eventos


I Seminário de Experiências e Inovações
da Vigilância em Saúde

I Seminário de Experiências e Inovações da Vigilância em Saúde de Pernambuco. 19 a 21 de
junho/2018 no Mar Hotel - Recife. O evento teve como principais objetivos: reconhecer as iniciativas
inovadoras na gestão da Vigilância em Saúde; promover o compartilhamento de experiências;
valorizar os profissionais que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde de Pernambuco e
contribuir para a consolidação de boas práticas da Vigilância em Saúde. Total de 700 participantes,
entre eles: gestores e técnicos que atuam nas áreas de vigilância em saúde, promoção da saúde,
prevenção e controle de doenças e agravos nos âmbitos municipal, regional (Geres) e da Rede
Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.
Foram 18 experiências finalistas para a realização de seis Mostras Competitivas, com três
finalistas cada, as quais concorreram aos prêmios de R$ 15.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00,
conforme a classificação em primeiro, segundo ou terceiro lugar, através da votação do público
presente no Seminário. Além de seis painéis temáticos sobre temas da Vigilância em Saúde e 22
homenageados que foram reconhecidos por sua trajetória e experiência na vigilância em saúde,
servindo como referência para os que buscam o aperfeiçoamento da gestão do SUS no estado de
Pernambuco.

"Este Seminário traduz todos os esforços feitos pela SEVS/PE, Geres e municípios, nos últimos anos,
para a construção de uma Vigilância em Saúde exitosa, em que pesem todas as dificuldades que o
SUS tem enfrentado. É uma oportunidade de mostrar a importância da promoção da saúde,
prevenção/controle de doenças/agravos, do monitoramento/avaliação e do gerenciamento da
informação para ação, em um cenário de mudanças nacionais em termos de financiamento e políticas
de saúde. O que se espera com esse evento, que será uma marca desta gestão da SES/PE, é que o
conhecimento produzido por técnicos e gestores da vigilância em saúde seja compartilhado como
uma forma de estimular o seu uso em outros contextos e motivar a realização de ações qualificadas”,
comenta a Secretária Executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque.



Encontros macrorregionais com representantes de Vigilância em Saúde (VS) e de Atenção
Primária em Saúde (APS), das Geres e municípios, para planejamento, monitoramento e
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fortalecimento dos Programas de Vigilância de DANT e PS - 2016 (março: 135 participantes/
junho: 135 participantes); 2017 (março: 333 participantes/ julho: 249 participantes); 2018
(março: 261 participantes/ setembro: 203 participantes).


II Mostra Pernambucana de Vigilância de DANT e PS, por Macrorregião de Saúde (2016: 183
participantes; 2017: 248 participantes; 2018: programadas para 28/11- II Macro, 30/11- I
Macro, 04/12- III Macro e 13/12- IV Macro).

I Mostra Pernambucana de
Vigilância de DANT e PS - 2016



II Mostra Pernambucana de
Vigilância de DANT e PS - 2017

VI Encontro Macrorregional Nordeste de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com
presença de representantes de 09 estados do Nordeste para 173 participantes. O encontro
acontece a cada dois anos com o objetivo de fortalecer a articulação da Rede Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) na região; compartilhar e debater
experiências exitosas de ações e serviços em saúde do trabalhador e refletir coletivamente
sobre os avanços, desafios e potencialidades para a efetivação da Política Nacional de
Saúde do trabalhador e da Trabalhadora no Sistema Único de Saúde (SUS). Participaram
deste encontro os Cerest regionais e estaduais do Nordeste, serviços assistenciais
especializados, representantes do controle social, instituições de ensino/pesquisa e
instituições que têm interface com a saúde do trabalhador e da trabalhadora.

VI Encontro Macrorregional Nordeste de
Saúde do/a Trabalhador/a - 2017
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VI Encontro Macrorregional Nordeste de
Saúde do/a Trabalhador/a - 2017



Seminário de Vigilância Integrada de
Riscos e Doenças Relacionadas à Água,
Solo e Alimentos
O Seminário de Vigilância Integrada de Riscos e Doenças Relacionadas à Água, Solo e

Alimentos é um evento que pretende manter e fortalecer as ações de prevenção-detecção e resposta
dessas doenças com redução da sua morbimortalidade, impactando indiretamente nos indicadores de
desenvolvimento humano, como a mortalidade infantil.
O referido evento foi realizado em novembro de 2018, com a participação de 150 profissionais
e teve como objetivo mobilizar e atualizar tecnicamente as principais equipes de vigilância em saúde epidemiológica, ambiental, sanitária, e laboratorial - que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde
de Pernambuco, nos níveis municipal, regional e estadual.
Os temas abordados contemplaram os riscos relativos à água, alimentos, doenças e agravos
de transmissão hídrica e alimentar, medidas de prevenção e controle, bem como estratégias adotadas
como resposta para o enfrentamento em todos os níveis do SUS, qualificando-as para fortalecer a
vigilância das DTHA, reduzindo riscos e melhorando o perfil de morbimortalidade das mesmas em
Pernambuco.


I Seminário Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Pernambuco

Realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2018, no Recife. O evento abordou a Vigilância
Epidemiológica Hospitalar (VEH) – perspectivas e desafios – no âmbito nacional e estadual. O
objetivo foi incentivar a discussão sobre as atividades realizadas pela vigilância no ambiente
hospitalar para promoção e prevenção de doenças e agravos de interesse à saúde pública.
Participaram do evento 223 profissionais (coordenadores e técnicos da VEH de hospitais públicos e
privados, representantes de regionais de saúde e técnicos de vigilância epidemiológica dos
municípios sede de hospitais com VEH implantada).

1.2 Publicações


Boletim de Vigilância em Saúde;



Perfil Socioeconômico, Demográfico e Epidemiológico: Pernambuco 2016;



Livro - Experiências Finalistas do Primeiro Seminário de experiências e inovações da
Vigilância em Saúde: Pernambuco, 2018;



Boletim de intoxicação exógena, 2007 a 2016;



Boletim anual SEVS (dados de acidente de trabalho grave 2012-2016);



Caderno de análise do banco de intoxicação exógena;



Cartaz agrotóxicos e resíduos de agrotóxicos em alimentos;



Cartaz acidente de trabalho grave;



Cartaz critérios para notificação de acidente de trabalho grave;
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Cartilha sobre agrotóxicos e saúde na atenção primária: informações básicas para
profissionais de saúde;



Filipeta do Dia mundial de luta contra os agrotóxicos;



Folder sobre alimentação saudável: cuide da sua saúde, consuma alimentos saudáveis;



Folder sobre Ler/Dort;



Folder sobre Transtorno mental;



Folder sobre Intoxicação exógena;



Relatório sobre acidente de trabalho com crianças e adolescentes, 2017;



Instrutivo de preenchimento da ficha de cadastro de aplicadores de agrotóxicos;



Instrutivo para notificação de acidentes de trabalho grave;



Instrutivo para preenchimento individual de notificação e investigação de LER/DORT;



Relatório sobre acidentes de trabalho com crianças e adolescentes, 2016;



Relatório sobre notificações de acidente de trabalho grave por meio da plataforma CIEVS,
2017;



Relatório Final do VI Encontro Macrorregional Nordeste em Saúde do Trabalhador, 2017;



Relatório sobre acidentes de trabalho com crianças e adolescentes, 2017;



Relatório sobre notificações de acidente de trabalho grave por meio da plataforma CIEVS,
primeiro semestre de 2018;



Anais das Mostras Pernambucanas de Vigilância de DANT e PS (2016 e 2017);



Projeto de diagnóstico e intervenção do RHC de Pernambuco (2017);



Publicação e distribuição do Instrutivo de preenchimentos das fichas do RHC de Pernambuco
(2017);



Anais da I Mostra de experiências do PACID.PAS (2016);



Compartilhando Experiências do Dia Mundial da Saúde (2015, 2016, 2017 e 2018);



Compartilhando Experiências do Dia Mundial sem Tabaco e Compartilhando Experiências do
Dia Nacional de Combate ao fumo (2016, 2017 e 2018);



Fanzine do Núcleo de Promoção da Saúde (2016, 2017 e 2018);



Informe anual dos Programas Academia das Cidades e da Saúde (2016, 2017 e 2018);



Informativo do PNCT (2017 e 2018);



Informativo Anual do Registro Hospitalar de Câncer (2018);



Boletim das Doenças Crônicas não Transmissíveis em Pernambuco (2017 e 2018);



Boletim do Registro Hospitalar de Câncer de Pernambuco (2017 e 2018);



Plano de Qualificação do Sinatt (2015);



Instrutivo de preenchimento da ficha de notificação individual de vítimas de acidentes de
transporte terrestre (2016);



Instrutivo de preenchimentos das fichas do Registro Hospitalar de Câncer de Pernambuco
(2017);



Boletim de Morbimortalidade por ATT (2015, 2016, 2017 e 2018);



Boletim Vigilância de Violências - Notificações compulsórias imediatas (2015, 2016, 2017 e
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2018);


Informativo anual de Vigilância de violências Notificações compulsórias imediatas (2017 e
2018);



Calendários de Promoção da Saúde (2015, 2016 e 2018, referente ao ano de 2019);



Folder Prevenindo o Diabetes;



Folder Prevenindo a Hipertensão;



Folder Prevenindo a Obesidade;



Jornalzinho "Cenário dos acidentes de motocicleta em PE";



Cordel "Veja bem motociclista";



Cordel "Violência não é brincadeira";



Cordel "Marcas de um idoso";



Cordel "Violência não é amor";



Cordel "Tabagismo em versos";



Cartaz "Veja bem motociclista";



Manual de Orientações de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras LACEN PE,
2ª Edição, 2017;



Boletim Informativo LACEN PE Informa, 2015;



Folder “Outubro Rosa” LACEN PE;



Folder sobre Leishmaniose Visceral;



Folder sobre Esporotricose;



Boletim sobre Esporotricose Humana – Março 2018;



Boletim tuberculose e hanseníase no sistema prisional;



Boletim anual SEVS - Estruturação da Vigilância da influenza em Pernambuco (Ano VII, nº 1
maio/ 2017, página 9);



Alertas Epidemiológicos sobre o incremento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) em Pernambuco em 2017 e em 2018



CARD com medidas de prevenção e controle da influenza e demais doenças de transmissão
respiratórias e divulgação na mídia (WA, Email e site) (2018);



CARD sobre influenza, esclarecendo sobre informações incorretas sobre influenza divulgadas
nas redes sociais (Fake News) (2018);



Material informativo em conjunto com o PEI para alertar os profissionais sobre o risco de
reintrodução do sarampo em 2017 e 2018;



CARD sobre sarampo para divulgação na mídia (WA, Email, site) em 2018;



Fluxograma de orientações e condutas das meningites virais em pediatria.
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1.3 Trabalhos apresentados em eventos (seminários, congressos)
Abrasco/2015


Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) resultantes de morte por acidentes de motocicleta
em Pernambuco.



Determinação de municípios prioritários para redução dos acidentes de motocicleta em
Pernambuco.



Estratégia de enfrentamento da tuberculose em um complexo prisional da região
metropolitana de Recife (RMR).



Formação para o tratamento da pessoa tabagista em Pernambuco.



Implantação dos Núcleos de Promoção da Saúde no estado de Pernambuco.



Perfil dos casos de violência contra idosos notificados em Pernambuco no ano de 2014.



Vigilância de acidentes de transporte terrestre: avaliando uma intervenção estadual.

ABRC/2015 - Reunião da Associação Brasileira de Registro de Câncer


Implantação do projeto de diagnóstico e intervenção nos registros hospitalares de câncer em
Pernambuco (Premiação - 1° lugar).

Medtrop/2016


Acidentes de Trânsito Terrestre entre Motociclistas no estado de Pernambuco nos anos de
2014 e 2015.



Classificação do risco para mortalidade por acidente de motocicleta.



Perfil dos Acidentes de Transportes Terrestre Relacionados ao Trabalho no estado de
Pernambuco no ano de 2015.



Perfil das vítimas de acidentes de transporte terrestre em Pernambuco.

Oficina de Trabalho da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde - Pré Congresso do
16º Congresso Nacional da ANAMT/2016


Estratégias para a vigilância da exposição a agrotóxicos nos trabalhadores rurais na atenção
primária.

Conferência Mundial de Promoção da Saúde/2016


Educação permanente para promoção da saúde: a experiência de Pernambuco.



Literatura de cordel como estratégia de promoção da saúde em Pernambuco.

92nd Annual Meeting of American Association of Neuropathologists, Baltimore, MarylandEUA/2016
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Follow-up brain imaging of 37 children with congenital Zika syndrome: case series study
(Prêmio Moore).

15ª Expoepi/2017


Avaliação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) Pernambuco:
metodologia de análise da qualidade da informação.



Fortalecimento da Gestão do Programa Academia da Saúde em Pernambuco: uma estratégia
de integração intra e intersetorial.



Melhores investigações de surtos conduzidas pelas esferas estadual e municipal do SUS Estratégia de atuação do CIEVS/PE na resposta à emergência da Síndrome Congênita
associada à infecção pelo vírus Zika: uma ação integrativa (Premiação 1° lugar – Prêmio
Carlos Chagas).



Vigilância do óbito em Pernambuco: abordagem da sensibilidade entre a Vigilância
Epidemiológica Hospitalar (VEH) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
(Premiação 2º lugar).

X Congresso Brasileiro de Epidemiologia/2017


Ciclistas vítimas de acidentes de transporte terrestre: o cenário de Pernambuco.

ABRC/2017 - Reunião da Associação Brasileira de Registro de Câncer


Estratégias de educação permanente para o registro hospitalar de câncer em Pernambuco.

Seminário de DANT e PS do Ministério da Saúde/2017


Gestão do Programa Academia da Saúde: a experiência de Pernambuco.



Gestão Estadual do Programa de Controle de Tabagismo: a experiência de Pernambuco.

3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde/2017


Vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos: a experiência de Pernambuco na
busca da intersetorialidade e participação social.

Simpósio Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos/2017


Promoção da Saúde de aplicadores de profissionais de agrotóxicos em usina sucroalcooleira
na região da Mata Sul de Pernambuco: uma ação intersetorial.



Vigilância em Saúde de populações expostas a agrotóxicos: ações no Sistema Único de
Saúde em Pernambuco.

31º Congresso Brasileiro de patologia/ 2017


Análise dos Óbitos Perinatais encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbito de CaruaruPE, 2016.
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Perfil dos óbitos relacionados ao etilismo, encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito de
Caruaru-PE, 2016.

3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde/2017


Formação de grupos de auto cuidado como Estratégia de controle da hanseníase,
Experiência do município de Aliança-PE. (Vídeo/Roda de Conversa).

Reunião Nacional de Vigilância da Influenza/2017


Avanços e desafios na estruturação da vigilância de influenza em Pernambuco 2013 - 2017
(Prêmio - 3º lugar).

Abrasco/2018


Perfil estadual dos óbitos infantis e fetais associados à microcefalia, notificados e discutidos
em Grupo Técnico de Vigilância: caracterização e classificação do óbito.



Vigilância das violências: uma análise dos casos suspeitos e confirmados de violência pelo
parceiro íntimo contra a mulher em Pernambuco, 2016.



Educação permanente itinerante: uma estratégia de qualificação das ações de vigilância de
doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde em Pernambuco.



Vigilância sentinela de acidentes de transporte terrestre: estratégia para qualificação da
informação e subsídio às ações de prevenção desses acidentes em Pernambuco.



Vigilância das violências: uma análise dos casos notificados de tentativa de suicídio em
Pernambuco, 2016 e 2017.

Medtrop/2018



Epidemiologia da Tuberculose Drogarresistente no Estado de Pernambuco.



Estudo da avaliação da rede laboratorial para diagnóstico da tuberculose no estado de
Pernambuco.



Perfil dos casos de tuberculose notificados no hospital de grande porte de Pernambuco, de
2012 a 2016.



Distribuição espacial da ocorrência de hanseníase no município de Olinda, estado de
Pernambuco, Brasil.



Distribuição espacial da hanseníase no município de Paulista litoral norte de Pernambuco,
Brasil, 2017.



Áreas prioritárias para controle da hanseníase no município de Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco, Brasil, 2017.



Vigilância das notificações de infecção latente da tuberculose no estado de Pernambuco.



Situação epidemiológica dos pacientes com tuberculose vivendo em situação de rua.
Pernambuco, 2015 a 2017.



Implantação da vigilância dos óbitos por tuberculose em Pernambuco.



Tuberculose em menores de 15 anos, Pernambuco 2007 a 2016.
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Formação de grupos de auto cuidado como promoção de saúde e estratégia de controle de
hanseníase, a experiência do município de Aliança, Pernambuco.



Leishmaniose visceral: distribuição da letalidade e dos óbitos em Pernambuco, de 2008 a
2017.



Tratamento oportuno para leishmaniose visceral em Pernambuco e nos municípios prioritários
do Sanar-PE, 2014 a 2017.



Aspectos epidemiológicos e sociodemográficos da leishmaniose visceral humana no
município de Ouricuri, Pernambuco, Brasil, 2013 a 2017.



Análise sobre as ações de vigilância e assistência dos casos de LVh na região do Sertão do
Araripe, Pernambuco, Brasil, 2014 a 2017.



Taxa de detecção do tracoma entre escolares do estado de Pernambuco no ano de 2016.



Avaliação da 2ª rodada do tratamento coletivo para esquistossomose em uma região de
saúde de Pernambuco.



Classificação de risco epidemiológico para a transmissão da esquistossomose em
Pernambuco, 2017.



Ações de vigilância e controle da filariose linfática nos municípios endêmicos do estado de
Pernambuco em 2017.



A articulação em rede como estratégia para diagnóstico e tratamento dos casos crônicos de
doença de chagas na VIII Região de Saúde de Pernambuco.



Avaliação dos programas de hanseníase e tuberculose em unidades de saúde no estado de
Pernambuco.



Estratégia de assessoramento técnico dos programas de hanseníase e tuberculose em
unidades de saúde da família no estado de Pernambuco.



Grupo técnico de investigação de óbito de tuberculose da VII Regional de Saúde de
Pernambuco reflete nas ações de controle da doença.



Doença de chagas: positividade do agente etiológico (Trypanosoma cruzi) nos triatomíneos
examinados, entre os anos de 2016 e 2017, para dez municípios do Sertão do Pajeú,
Pernambuco, Brasil.



Positividade da esquistossomose antes e depois do tratamento coletivo em Pernambuco,
2011-2014.



Acidentes de trabalho fatal: a utilização do SIM e Sinan como estratégia para enfrentar a
subnotificação dos casos.



Perfil epidemiológico dos casos notificados de Acidente de Trabalho Grave em Pernambuco
de 2007 a 2017.



Acidentes de trabalho ocorridos na construção civil: um olhar a partir de dados do Sistema
Único de Saúde e da Secretaria de Pesquisa e Análise de Informações do Ministério Público
do Trabalho (SPAI/MPT) de 2012 a 2017.



Estratégia de atuação do Cerest Estadual de Pernambuco nas ações de enfrentamento ao
Trabalho Infantil.



Transtorno Mental relacionado ao trabalho em mulheres em Pernambuco no ano de 2017.
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A vigilância das LER/DORT: perfil epidemiológico em Pernambuco de 2007 a 2017.



Análise dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico notificados em
Pernambuco no período de 2007 a 2016.



Acidentes com material biológico em profissionais de limpeza entre os anos de 2007 a 2017.



Toxoplasmose cerebral em paciente HIV negativo: relato de caso diagnosticado em autópsia.



Soropositividade para Leishmaniose Humana no Estado de Pernambuco: Um Estudo
Comparativo (2016 - 2017).



Soropositividade para Doença de Chagas no Estado de Pernambuco no ano de 2017.



Importância do Monitoramento de Cianobactérias nas águas dos serviços de diálise no estado
de Pernambuco.



Cianotoxinas promotoras de tumores hepáticos em água para consumo humano no estado de
Pernambuco.



Qualidade microbiológica de amostras de leite humano pasteurizado analisadas no LACEN
PE em 2017.



Detecção de Pseudomonas aeruginosa em água para consumo humano no Estado de
Pernambuco, Brasil.



Monitoramento de Vibrio cholerae O1 em amostras de ambiente aquático no período de 2014
a 2017 no Estado de Pernambuco.



Perfil de Incidência da Tuberculose multidroga resistente no Estado de Pernambuco, 2016 –
2017.



Perfil Laboratorial e epidemiológico da Tuberculose em um Laboratório de Referência do
Estado de Pernambuco entre 2016 e 2017.



Perfil vacinal dos trabalhadores no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco.



Mapeamento de Riscos no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco: Relato de
Experiência.



Citologia do Colo do Útero como indicativo de IST em penitenciária feminina de Pernambuco.



Identificação de área prioritária de Vigilância Entomológica e prevenção da Doença de
Chagas: relato de experiência no estado de Pernambuco 2017.



Indicadores de validade clínica do exame microscópico direto para o Diagnóstico da
Esporotricose felina no LACEN PE.



Distribuição dos casos de Esporotricose felina confirmados no LACEN PE entre janeiro de
2017 e maio de 2018.



A Importância do Diagnóstico Laboratorial na Vigilância da Doença de Chagas na IV Regional
de Saúde do Estado de Pernambuco.



Vigilância Laboratorial da Angiostrongilíase por meio da análise do caramujo Achatina fulica
realizado no LACEN PE.



Análise Situacional da Baciloscopia de Tuberculose na Rede Pernambucana de Laboratórios.



Perfil Genotípico do HIV no Estado de Pernambuco de 2010 a 2015.



Perfil Epidemiológico de Portadores de HBV no Estado de Pernambuco.
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Polimorfismo do GENE IFNL3 em pessoas vivendo com HIV/AIDS respondedores e não
respondedores ao uso da TARV.



Detecção do Vírus Chikungunya por RT-PCR em Tempo Real em amostras de urinas de
gestantes.



Perfil Epidemiológico e Laboratorial dos Casos de Chikungunya atendidos na I Gerencia
Regional de Saúde do Estado de Pernambuco no período de 2016 a 2017.



Características Epidemiológicas e Laboratoriais dos casos de Dengue de pacientes atendidos
na I Gerência Regional de Saúde do Estado de Pernambuco.



Características Epidemiológicas e Laboratoriais dos casos de infecção pelo Vírus Zika em
pacientes atendidos na I Gerência Regional de Saúde do Estado de Pernambuco.



Características Epidemiológicas e Laboratoriais dos casos de infecção pelo Vírus Zika em
Neonatos no Estado de Pernambuco.



Atuação do LACEN PE no fortalecimento acadêmico frente a prevenção das doenças
infecciosas, parasitárias e negligenciadas nos anos de 2015 e 2018.



Diagnóstico Etiológico e Perfil Epidemiológico dos casos de diarréia viral no estado de
Pernambuco.



Soroprevalência de anticorpos IgG anti-chikungunya em amostra de indivíduos com
sintomatologia característica de infecção por Arboviroses residentes em cidades da XI Geres
de Pernambuco.



Perfil Epidemiológico e Laboratorial dos casos de infecção por chikungunya atendidos na XI
Gerência Regional de Saúde de Pernambuco.



Perfil Epidemiológico e Laboratorial dos casos de infecção por Zika vírus atendidos na XI
gerência regional de Saúde de Pernambuco.



Perfil Epidemiológico da Leptospirose de 2013 a 2017 no estado de Pernambuco.



Perfil Epidemiológico dos Acidentes por Animais Peçonhentos no estado de Pernambuco
(2013 a 2017).



Perfil Epidemiológico da Esporotricose em Pernambuco nos anos de 2016 e 2017.



Uso do Diagrama de Ishikawa para análise de causas e efeitos da incompletude das
informações epidemiológicas nas Fichas de Investigação da leishmaniose visceral humana
em Pernambuco, 2016.



Características clínicas e demográficas dos casos de leishmaniose visceral, tratados com
Anfotericina B Lipossomal entre 2015 e 2017 no estado de Pernambuco.



Aspectos Epidemiológicos de acidentes por animais peçonhentos 2014 a 2017.



Malária: notificação na extra-amazônica – Pernambuco.



Descentralização: teste imunocromatográfico e gota espessa. Pernambuco 2014 – 2017.



Avanços e desafios na estruturação da vigilância de influenza em Pernambuco, 2013-2017;



Surto de meningite viral por Echovirus em crianças residentes do Município de Paulista
envolvendo escola privada;



Difteria em Pernambuco no ano de 2015: alteração do perfil epidemiológico da doença.
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10º Conferência Científica Regional de Tephinet/2018


Verificação da segunda rodada da estratégia TAS como um dos requisitos para interrupção
da transmissão da filariose em Pernambuco em 2015 e 2016.



Aspectos epidemiológicos das geohelmintíases em escolares no estado de Pernambuco,
Brasil, 2016.

Reunião Nacional de Vigilância de Difteria, Tétano Acidental e Neonatal e Coqueluche/ 2018


Apresentação: Investigação de surto de doença com sintomas respiratórios, desafios no
diagnóstico diferencial e fluxos – Relato de experiência/PE.

1.4 Trabalhos acadêmicos (artigos científicos, monografias, dissertações e
teses)
1.4.1 Artigos científicos


Estratégia de atuação do Cievs/Pernambuco na resposta à emergência da Síndrome
Congênita associada à infecção pelo vírus Zika: uma ação integrativa, na Revista Brasileira
de Saúde Materno Infantil (Cievs/PE, 2018).



Avaliação da implantação dos serviços de verificação de óbito em Pernambuco, 2012: estudo
de casos múltiplos. Revista: epidemiologia e serviços de saúde, v.25, p.595-606.



Follow-up brain imaging of 37 children with congenital Zika syndrome: case series study.
2017. Brish Medical Journal, 2017.



Fat deposition in the left ventricle: discriptive and observational study in autopsy lipids in
health and disease. (2017) 16:86. DOI 10.1186/s 12944-017-0475-9 (DOC.134).



Microcefalia no Estado de Pernambuco, Brasil: características epidemiológicas e avaliação da
acurácia diagnóstica dos pontos de corte adotados para notificação de caso. 2016.



Características dos primeiros casos de microcefalia possivelmente relacionados ao vírus Zika
notificados na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco (Cievs/PE).



Painel estadual de monitoramento de infecção pelo vírus Zika e suas complicações:
caracterização e uso na vigilância em saúde. Saúde em Debate (2017).



Subnotificação da comorbidade TB/HIV no Sistema de Informação de Tuberculose. Revista
Enfermagem Digital Cuidade e Promoção da Saúde 2 (1) Janeiro/Junho 2017.



Vigilância Entomológica dos Vetores da Doença de Chagas no Agreste Pernambucano.
Revista Saúde e Desenvolvimento Vol. 11 N.7 (2017).

1.4.2 Monografias (graduação, especialização e residência)


Análise da Mortalidade Infantil e Fetal por Sífilis Congênita no Estado de Pernambuco, entre
os anos de 2008 e 2014.



Análise da sensibilidade do sistema de informações sobre acidentes de transporte terrestre
em Pernambuco, 2014.
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Análise do perfil clínico e epidemiológico da hanseníase na IX Regional de Saúde, período
2005-2015.



Análise do Programa de Controle da Hanseníase no município de Serra Talhada.



Avaliação do Perfil Epidemiológico de Pacientes Submetidos ao Acompanhamento de Carga
Viral da Hepatite B pelo LACEN PE.



Descrição do Perfil da Infecção por HIV no Estado de Pernambuco.



Diagnóstico da hanseníase na Atenção Básica: análise de estrutura e processo.



Dinâmica de Populações de Cianobactérias em uma Lagoa Eutrofizada no Município de
Jaboatão dos Guararapes.



Frequência dos marcadores sorológicos para Hepatite B em Pernambuco.



Linha de cuidado de tuberculose no município de Serra Talhada.



Perfil Epidemiológico do Vírus Influenza no Estado de Pernambuco.



Rede de cuidado da hanseníase no município de Afogados da Ingazeira.



Rede de cuidado da tuberculose em um Distrito Sanitário do município de Recife.



Rede de cuidado da tuberculose no município de Afogados da Ingazeira.



Rede de cuidado da tuberculose em município do interior de Pernambuco.



Tuberculose na IX região de saúde de Pernambuco: análise epidemiológica dos casos que
evoluíram para óbito".

1.4.3 Dissertações


Avaliação de impacto da estratégia TDO no controle da Tuberculose em Pernambuco.



Efeito do tratamento em massa da esquistossomose mansônica em áreas com saneamento
básico precário em Pernambuco.



Ocorrência do Tracoma de 1 a 9 anos nas Áreas de Vulnerabilidade Social em Pernambuco,
no período de 2014 a 2015.



Deposição gordurosa em ventrículo esquerdo cardíaco: estudo em necropsia.



Custo efetividade do tratamento coletivo para esquistossomose no estado de Pernambuco,
Brasil. 2015.



Assistência pré-natal, parto e ao recém-nascido e tendência de mortalidade neonatal evitável
no estado de Pernambuco (2000-2014): um estudo de adequação (Cievs/PE, 2017).



Vigilância epidemiológica do HIV/Aids: uma análise de implantação nos Centros de Testagem
e Acolhimento (CTA) em Pernambuco.



Vigilância em Saúde do trabalhador no nível estadual em Pernambuco: validação de uma
matriz de monitoramento.



Efetividade Vacinal da gestante contra coqueluche em menores de seis meses



Padronização de uma PCR Duplex para Diagnóstico Diferencial da Leishmaniose Tegumentar
e Esporotricose.



Epidemiologia Molecular da Tuberculose no estado de Pernambuco.
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Investigação da associação do perfil imunológico dos pacientes de tuberculose sensíveis e
multiresistentes às drogas com o perfil genotípico dos isolados clínicos de Mycobacterium
tuberculosis.



Qualidade microbiológica e perfil de resistência antimicrobiana de bactérias isoladas de
hortaliças em feiras livres de Recife – PE.

1.4.4 Teses


Avaliação do desempenho estadual da Vigilância em Saúde.



Doença de Chagas: Vigilância Epidemiológica, Clínica e Entomológica dos Triatomíneos no
Estado de Pernambuco.



Diversidade Genética das Cepas de HVRS Circulantes nas Regiões Norte e Nordeste do
Brasil: Implicações na dinâmica de circulação e resistência ao tratamento com
PALIVIZUMAB.



Fatores de Risco associados à Coqueluche em menores de seis meses de idade após a
introdução da vacinação contra coqueluche em gestantes.



Influência Climática na Distribuição Espaço-Temporal dos Casos de Dengue, Zika e
Chicungunya na Cidade do Recife.

1.5 Seleções simplificadas


Aumento do número de profissionais (CTD) de 146 (2015) para 208 (2018).

1.6 Aquisições


Equipamento de Proteção Individual para os municípios do estado de Pernambuco: Óculos de
proteção (1.817), máscara de proteção (1.817), macacão (1.817), luva de proteção (4.733);



05 (cinco) caminhonetes cabine simples e 05 (cinco) máquinas UBV pesada;



Material de campo para os municípios do estado de Pernambuco: tubo de ensaio (7.000),
pesca larvas (4.633) pilhas (5.633) trena (4.633) pipeta Pasteur (4.633) bolsa - em lona
(4.633) prancheta portátil (4.633) bacia - de plástico (4.633) espelho em plástico (4.633),
lanterna (4.633), capas de proteção (140.000).

1.7 Recursos financeiros


Transferência para as Geres de recursos de custeio para a realização das ações da Vigilância
em Saúde;



Transferência dos recursos referentes ao PQA-VS para as Geres como forma de incentivo à
política de monitoramento e avaliação das ações da vigilância em Saúde;



Transferência de recursos para os núcleos de epidemiologia para a realização das ações de
Vigilância em Saúde;



Repasse de R$ 5.000.000,00 para os municípios para o combate as arboviroses;



Repasse de R$ 5.000.000,00 para os municípios prioritários para o Programa Sanar;



Realização de parceria com organizações internacionais (OPAS e UNESCO);
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Capítulo 2 – Informações e Ações Estratégicas em Vigilância
Epidemiológica
2.1 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - Sinasc
2.1.1 Ações realizadas


Visita às 12 Gerências Regionais de Saúde e municípios sede para melhoria da cobertura e
completitude dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), sobre Mortalidade
(SIM) e Vigilância do Óbito;



Visita aos municípios: Custódia, Palmares e Toritama, sujeitos a bloqueio de recurso para
realização de busca ativa nas fontes notificadoras e alternativas (cartórios, estabelecimentos
de saúde, ESF);



Monitoramento e acompanhamento anual da busca ativa de nascidos vivos e divulgação
mensal às 12 regiões de saúde da situação de regularidade de envio;



Curso para os 27 profissionais das 12 Geres, municípios sede e nível central sobre as
funcionalidades do Sinasc e tabulação dos dados usando o tabwin;
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Participação no processo de trabalho da microcefalia (acompanhamento das consultas nos
hospitais, mutirões de atendimento, confecção de indicador, elaboração de algoritmo para
classificação dos óbitos infantis e fetais por Síndrome Congênita do Zika vírus;

Mutirão de atendimento às crianças com microcefalia



Normatização da notificação e descrição da microcefalia na Declaração de Nascido Vivo (DN)
– Nota Técnica DGIAEVE N° 16/2015;



Normatização da digitação e envio imediato das DN com malformações congênitas ao Sinasc
- Nota Técnica DGIAEVE N° 34/2016;



Linkage entre as bases do Sinasc e Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) para
qualificação das anomalias congênitas no Sinasc;



Pactuação em CIB da necessidade de revisão de meta dos nascidos vivos pelo Ministério da
Saúde (Resolução CIB Nº 4040/2018);



Elaboração e envio anual de relatórios para as 12 Geres sobre a consistência, completitude e
duplicidades para melhoria da qualidade da informação no Sinasc, por município de
abrangência;



Elaboração e apresentação do diagnóstico sobre a natalidade por Região de Saúde do
estado de Pernambuco, às Secretarias Executivas, ao Secretario de Saúde e às áreas
técnicas envolvidas.
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2.1.2 Principais resultados


Alcance da cobertura do Sinasc no período de janeiro a julho de 2018 após redução dos
nascidos vivos em 2016 (epidemia do Zika Vírus) e publicação da nova meta do Sinasc pelo
Ministério da Saúde (Gráfico 1);

Gráfico 1 - Cobertura do Sinasc no estado de Pernambuco, 2014 a 2018 (janeiro a julho)*
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Fonte: Sinasc/SES-PE
*Dados sujeitos a revisão

 Excelente completitude (acima de 95%) das variáveis da Declaração de Nascido Vivo (DN)
utilizadas para o monitoramento de cesarianas no estado, entre 2014 e 2017 (Tabela 1).
Tabela 1 - Completitude de preenchimento das variáveis da DN utilizadas para o monitoramento de
cesarianas, no período de 2014 a 2017
Variáveis

2014

2015

2016

2017*

Número de gestações anteriores

99,2

99,4

99,2

99,1

Número de partos vaginais anteriores

98,9

99,3

99,1

98,9

Número de cesáreas anteriores

98,8

99,2

99,1

98,7

Filhos tidos vivos

100,0

100,0

100,0

100,0

Filhos tidos mortos (perdas fetais/abortos)

100,0

100,0

100,0

100,0

Tipo de gravidez

99,9

99,9

99,9

99,8

Apresentação fetal

99,3

99,5

99,5

99,2

Trabalho de parto induzido

97,9

98,6

98,7

98,4

Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto se iniciar?

97,4

97,9

98,1

97,7

Semanas de gestação (categórica)

97,6

98,0

97,9

97,5

Semanas de gestação (contínua)

97,5

97,9

97,7

97,4

Fonte: Sinasc/SES-PE
*Dados sujeitos a revisão
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2.1.3 Desafios


Realizar qualificação permanente dos técnicos das 12 regiões de saúde e municípios para
qualificar as informações sobre malformações congênitas no Sinasc;



Realizar capacitações para os técnicos das 12 regiões de saúde sobre a operacionalização
dos Sistemas nas Geres (controle e distribuição dos formulários, fluxos, avaliação, análise e
divulgação das informações);



Implantar o monitoramento operacional dos sistemas usando a ferramenta business
intelligence.

2.2 Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM
2.2.1 Ações realizadas


Capacitação de 27 profissionais em normas e rotinas do SIM;



Capacitação de 120 profissionais em vigilância do óbito de MIF, materno, fetais e infantis;



Capacitação de 65 profissionais em vigilância do óbito materno;



Capacitação de 74 profissionais em investigação do óbito de MIF, materno, fetais e infantis;



Capacitação de 180 enfermeiros da atenção primária à saúde em vigilância do óbito (III
Geres);



Atualização de 118 codificadores de causa básica de óbito;



Implantação da investigação de óbitos com diagnósticos indefinidos ou incompletos nos 34
hospitais com vigilância epidemiológica hospitalar (VEH) - Projeto para melhoria da qualidade
da informação sobre causas de morte no Brasil;



Instituição da vigilância do óbito materno em Pernambuco – (Portaria estadual Nº 456, de
04/10/2017);



Elaboração do plano de intervenção para vigilância da mortalidade materna;



Visita a 23 maternidades estaduais e regionais com mais de 1.000 partos/ano para
monitoramento, direcionamento das ações de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e
orientações específicas para a notificação destes óbitos;



Participação no processo de trabalho da microcefalia (acompanhamento das consultas nos
hospitais, mutirões de atendimento, confecção de indicador, elaboração de algoritmo para
classificação dos óbitos infantis e fetais por Síndrome Congênita do Zika vírus);



Discussão de 75% dos óbitos de menores de 1 ano com microcefalia no GT estadual de
discussão dos óbitos fetais e infantis;



Implementação de grupo técnico (GT) de discussão do óbito materno em 07 regiões de saúde
(I; IV; V; VII; VIII; IX e XI) e 1 GT infantil e fetal na VIII região;



Implementação de grupo técnico (GT) de discussão do óbito infantil e fetal nos municípios de
abrangência de 08 regiões de saúde (IV; V; VI; VII; IX; X; XI e XII);
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Pactuação, nas Comissões Intergestores Regionais (CIR) das 12 regiões de saúde, da
investigação epidemiológica dos óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, fetais e infantis
pelos profissionais da atenção básica;



Visita técnica a 17 municípios; 45 unidades básicas de saúde (UBS) e 9 estabelecimentos de
saúde da II região (adotada como prioritária), para investigação de 53 óbitos infantis;



Implantação da notificação semanal compulsória do óbito materno e infantil através da
Plataforma Cievs;



Implantação do Projeto: Aprimoramento da vigilância do óbito infantil com ênfase na
Síndrome Congênita do Zika Vírus em Pernambuco (2017), com 12 apoiadores nas
Regionais de Saúde (Quadro 1 – Resultados preliminares);
Quadro 1 - Resultado preliminar do projeto "Aprimoramento da vigilância do óbito infantil com
ênfase na Síndrome Congênita do Zika Vírus em Pernambuco (2017)"
Nº de óbitos infantis
GERES
Nº de óbitos infantis
investigados
223
15
I
II

24

10

III

50

23

IV

90

27

V

60

15

VI

34

16

VII

12

5

VIII

53

7

IX

34

17

X

13

4

XI

19

4

XII

8

2

TOTAL

620

145

Fonte: SIM/GMVEV/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Dados captados em novembro/2018, sujeitos à alteração



Reunião técnica sobre preenchimento da Declaração de Óbito para 115 médicos que atuam
no Hospital Regional do Agreste; Mestre Vitelino; Belarmino Correia; Miguel Arraes; H.
Regional Ruy de Barros Correia; H. Dom Helder Câmara; H. Regional Fernandes Salsa; H.
Regional de Palmares Silvio Magalhães.

Curso de Vigilância do Óbito para as
Geres, municípios ≥ 50 mil hab. e VEH

Capacitação normas e rotinas do Sinasc e SIM
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Encontro descentralizado nas
Regiões de Saúde sobre Vigilância
do Óbito e
Sistemas de Informações sobre
Nascidos Vivos e Mortalidade

Atualização em Vigilância do
Óbito Materno aos
profissionais dos hospitais
regionais

Reunião sobre
preenchimento de DO
com os médicos

2.2.2 Principais resultados


Ampliação da cobertura do SIM em 4,5%, entre 2014 e 2017 (Gráfico 1);



Aumento da proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados em 25,1%, entre
2014 e 2017 (Gráfico 2);



Aumento da proporção de óbitos maternos investigados em 4,2%, entre 2014 e 2017 (Gráfico
3);



Investigação de óbitos infantis acima de 90%, entre 2014 e 2017 (Gráfico 4).

Gráfico 1 - Cobertura do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Pernambuco, 2014 a 2017
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Fonte: SIM/GMVEV/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Dados captados em 16/10/2018, sujeitos à alteração
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Gráfico 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados. Pernambuco, 2014-2017
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Fonte: SIM/GMVEV/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Dados captados em 16/10/2018, sujeitos à alteração

Gráfico 3 - Proporção de óbitos maternos investigados. Pernambuco, 2014-2017
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Fonte: SIM/GMVEV/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Dados captados em 16/10/2018, sujeitos à alteração

Gráfico 4 - Proporção de óbitos infantis investigados. Pernambuco, 2014-2017
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Fonte: SIM/GMVEV/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Dados captados em 16/10/2018, sujeitos à alteração
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2.2.3 Desafios


Promover cursos de formação e/ou atualização de codificadores para atuarem nas 30
Vigilâncias Epidemiológicas Hospitalar (VEH), nos 35 municípios com população igual ou
maior a 50.000 habitantes e nas 12 regiões de saúde;



Monitorar e qualificar a completude e inconsistência do SIM por meio do envio de planilhas
contendo dados para correção das variáveis às 12 regiões de saúde e municípios de
abrangência;



Implantar o monitoramento operacional do SIM e vigilância do óbito usando a ferramenta
business intelligence;



Formar grupos técnicos de discussão de óbito materno, infantil e fetal nos 15 municípios com
população igual ou superior a 100.000 habitantes articulando, junto às regiões de saúde, a
participação de profissional médico;



Monitorar a qualificação das causas de óbito no SIM a partir das investigações dos óbitos
com causa pouco útil (garbage);



Ampliar a vigilância dos óbitos com causa pouco útil (garbage) para os 15 municípios com
população igual ou superior a 100.000 habitantes por meio da apresentação da ficha de
investigação e capacitação dos profissionais no resgate das informações;



Fortalecer os grupos técnicos de discussão de óbito materno, infantil e fetal no âmbito
estadual por meio de articulações com áreas técnicas afins para participação de médico
obstetra e pediatra; gestores/técnicos das áreas de interesse, tais como, regulação,
Programa Mãe Coruja Pernambucana; Atenção Primária à Saúde; Vigilância Epidemiológica.

2.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
2.3.1 Ações realizadas


Atualização das versões 5.1, 5.1.1, 5.2 e 5.3 do Sinan em todas as Regionais e municípios;



Participação na homologação das versões 3.0 do Sinan Online e 5.2 do Sinan Net;



Divulgação na Plataforma CIEVS, apresentação nas Reuniões Colegiadas de Vigilância em
Saúde da SEVS e Comitê de Avaliação e Monitoramento de Eventos (Came) de estudos que
tratam da qualidade do sistema: Oportunidade da digitação das Doenças de Notificação
Compulsória no Sinan: uma análise preliminar (jan-ago/2015-2016); Análise dos registros de
Síndrome Respiratória Grave pelo método de captura e recaptura (23 de fevereiro a 19 de
abril de 2016); Oportunidade do Sistema de Vigilância da Tuberculose, Coqueluche,
Meningites, Doenças Exantemáticas e Dengue, Pernambuco 2013 a 2016;



Implantação do Informe Sinan, que trata da Avaliação dos Indicadores de Monitoramento da
Informação do Sinan, onde se avaliaram os seguintes indicadores: oportunidade, cobertura,
qualidade do dado e retroalimentação, com divulgação mensal;



Realização mensal do monitoramento do Indicador 06 do PQA-VS - Proporção de casos de
doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação, com meta de 80% de casos registrados no Sinan encerrados oportunamente;

32



Monitoramento mensal da regularidade da Alimentação do Sinan, de acordo com a Portaria
Nº 47, de 03 de maio de 2016;



170 profissionais de municípios e 15 apoiadores da Vigilância Epidemiológica Hospitalar
capacitados no Curso Básico Sobre Sinan. O Quadro 1 mostra o número absoluto e
percentual de municípios capacitados.

Quadro 1 - Número e percentual de municípios capacitados com o Curso Básico sobre Sinan.
Pernambuco, 2017
Geres

Total de
Municípios

Municípios
capacitados

% Municípios
capacitados

I

20

18

90,0

II

20

18

90,0

III

22

22

100,0

IV

32

25

78,1

V

21

21

100,0

VI

13

10

76,9

VII

7

4

57,1

VIII

7

5

71,4

IX

11

7

63,6

X

12

11

91,7

XI

10

10

100,0

XII

10

10

100,0

Total

185

161

87,0

Fonte: DGIAEVE/SEVS/SES-PE

Primeira turma do Curso Básico sobre
Sinan, Hotel Nacional Inn, julho 2017

Sexta turma do Curso Básico sobre Sinan,
Hotel Nacional Inn, setembro 2017

2.3.2 Principais resultados

•

Monitoramento das Doenças de Notificação Compulsória (DNC), com aumento de 13,5% na
proporção de casos encerrados de forma oportuna, entre 2014 e 2016, e redução de 13,1%
entre 2016 e 2017 (Figura 1);
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Figura 1 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas
em até 60 dias após a notificação, Pernambuco, 2014 a 2017
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Fonte: Sinan/GIE/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Meta: 80% das DNCI's encerradas em até 60 dias

•

Melhoria em 23,1%, entre 2015 e 2017, nos indicadores de qualidade do Sinan (consistência,
duplicidade, completitude do quesito raça/cor, notificação negativa e silêncio epidemiológico)
(Figura 2).

Figura 2 - Critério de Monitoramento da Qualidade, Informe Sinan, Pernambuco, 2015 - 2017
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Fonte: Sinan/GIE/DGIAEVE/SEVS/SES-PE
Nota: O Critério de Qualidade engloba os indicadores de consistência, duplicidade, completitude do quesito raça/cor,
notificação negativa e silêncio epidemiológico

2.3.3 Desafios


Promover educação continuada dos profissionais de vigilância em saúde para gerenciamento
e análise dos dados do Sinan;



Implantar o monitoramento e análise dos indicadores operacionais do Sinan de forma
descentralizada nas Regionais de Saúde;
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Desenvolver aplicação para gerar relatórios específicos do Sinan (indicadores de
monitoramento da oportunidade, cobertura, qualidade do dado e retroalimentação).

2.4 Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS
2.4.1 Ações realizadas


Compartilhamento do Processo de trabalho e ferramentas digitais utilizadas pelo CIEVS-PE
com os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Bahia,
Roraima, Rondônia, Alagoas, Goiás e Minas Gerais;



Elaboração dos Protocolos Clínico e Epidemiológico para investigação de casos de
microcefalia em PE (Versão N° 01 e 02/2015);



Participação de 03 técnicos como discentes em curso de Geoprocessamento e Análise
Espacial em Epidemiologia e Saúde 2016/2017;



Colaboração na construção e divulgação para toda a Rede Pública e Privada de Saúde do
estado de Pernambuco, da Portaria Estadual de Doenças de Notificação Compulsória - N°
390, de 13 de setembro de 2016;



Elaboração, impressão e divulgação do Plano Estadual de Resposta às Emergências em
Saúde Pública;



Coordenação e realização do Curso Básico de Vigilância Epidemiológica para os municípios
pernambucanos (275 treinandos e 185 municípios contemplados);



Participação de 02 técnicos como discentes e 01 como tutor no Programa de Treinamento em
Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS do Ministério da Saúde;



Elaboração do instrumento de avaliação de risco e notificação de eventos que possam
constituir emergência em saúde publica em PE;



Participação na Oficina de Fortalecimento da Rede CIEVS Nacional - Recife/PE;



Monitoramento do evento Magia do Natal - Garanhuns - considerado um evento de massa em
PE;



Monitoramento dos Eventos Relacionados à Saúde no São João no Centro Integrado de
Comando e Controle - CICC;



Participação na construção do Plano de Contingência para Gestão de Emergência em Saúde
Pública do Aeroporto Internacional do Recife - Guararapes/Gilberto Freyre;



Participação na construção do Plano de Contingência para Gestão de Emergência em Saúde
Pública do Porto de Suape;



Produção de 79 informes epidemiológicos diários e 98 informes epidemiológicos semanais
sobre microcefalia e/ou outras alterações do sistema nervoso central, e 48 sobre gestantes
com exantema;



Monitoramento de 2.246 casos de microcefalia e de 4.467 casos de gestantes com exantema;



Elaboração e disponibilização na Plataforma CIEVS de dois formulários eletrônicos para a
notificação de casos de microcefalia e/ou outras alterações do sistema nervoso central;
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Realização da 1ª Oficina CIEVS/PE com a participação dos CIEVS Recife e CIEVS Jaboatão
dos Guararapes;



Apoio nas ações relacionadas às enchentes (2017): elaboração de formulários para
monitoramento dos abrigos, divulgação diária dos dados de monitoramento, 14 visitas aos
municípios afetados e acompanhamento de 72 eventos de importância para saúde pública
em 32 abrigos;



Produção e divulgação de 08 Informes CIEVS (01 informe semestral);



Capacitação sobre a Plataforma Online CIEVS para UPAS, Hospitais Públicos e Privados,
Instituições de Ensino, Regionais de Saúde (12 Geres), municípios (168 municípios);



Realização de reunião técnica para Treinamento sobre o Regulamento Sanitário Internacional
– RSI (2005) - CIEVS Recife;



Realização de 02 capacitações sobre a Rede CIEVS para o município de Recife;



Realização de 165 reuniões do Comitê de Avaliação e Monitoramento de Eventos - CAME
(reuniões semanais) com monitoramento de 102 eventos de importância para a saúde
pública;



Acolhimento de 52 alunos (residentes e doutorandos) para compartilhamento da estratégia
CIEVS/PE;



Monitoramento de 2.909 eventos durante o Carnaval - utilização do Ambiente de
Monitoramento de Risco (AMBER);



Participação de 2.120 plantonistas no Monitoramento dos Carnavais;

Monitoramento do Carnaval - CIOCS


Recebimento de 64.168 comunicações de doenças ou agravos por meio dos formulários
online da Plataforma Cievs.

2.4.2 Principais resultados


Aumento de 81,7% de plantonistas no Monitoramento dos Carnavais, comparado os anos de
2014 e 2018 (Figura 1);
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Figura 1 - Número de plantonistas SEVS atuantes no Monitoramento de Carnaval. Pernambuco,
2014 – 2018
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Fonte: Relatório Anual de Monitoramento do Carnaval/CIEVS/ GIEVE/DGIAEVE/SEVS



Aumento de 52,4% nas notificações compulsórias imediatas, via plataforma Cievs, entre os
anos de 2015 a 2017 (Figura 2).

Figura 2 - Número de notificações compulsórias imediatas via FormSUS/Plataforma Cievs.
Pernambuco, 2015 a 2018
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Fonte: CIEVS/GIEVE/DGIAEVE/SEVS

2.4.3 Desafios


Criar 12 Núcleos de Operações Estratégicas (NOE), um por Regional de Saúde, para a
descentralização da capacidade de detecção e resposta. O NOE deverá ser composto por um
profissional de nível superior e um profissional de nível médio e contar com a estrutura
mínima de 02 computadores e 01 telefone móvel. O Núcleo poderá ser instalado no mesmo
ambiente da Coordenação de Vigilância das Regionais de Saúde;



Implantar a Plataforma CIEVS no portal WEB da SES com formulário eletrônico online para
detecção, monitoramento e avaliação de Eventos de Saúde Pública (ESP), em conjunto com
a equipe de Gerência de Desenvolvimento de Sistemas da SES-PE.
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2.5 Vigilância Epidemiológica Hospitalar - VEH
2.5.1 Ações realizadas


Realização de 24 reuniões bimestrais com profissionais da Rede de VEH (32 VEH) para
avaliação e monitoramento das metas e ações desenvolvidas pela Rede;



Capacitação de 275 profissionais de saúde de 185 municípios, 12 Regionais de Saúde e
SEVS/Bongi e SVO, no Curso Básico de Vigilância Epidemiológica;

Turma do CBVE Vigilância Epidemiológica
das Regionais de Saúde e municípios


Turma do CBVE da SEVS/Bongi

Realização de 23 visitas de monitoramento das ações de vigilância epidemiológica hospitalar
nos hospitais da Rede Estadual de VEH (13 Hospitais Regionais e 10 Hospitais da Região
Metropolitana de Recife);



Realização de Oficina Anual de Planejamento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar (04
reuniões);



Produção e divulgação de Informes de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - VEH (16
informes - periodicidade trimestral);



Produção e divulgação do Monitora VEH - Painel de Indicadores (04 produções, periodicidade
semestral);



Realização de Seleção Simplificada para estagiário da vigilância epidemiológica hospitalar
(10 seleções - 1200 participantes);



Implementação do Informe Epidemiológico da Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com
periodicidade trimestral;



Realização do Estudo sobre a contribuição da Vigilância Epidemiológica Hospitalar para a
Vigilância em Saúde;



Produção do Manual de Procedimento Operacional Padrão - Estágio em Vigilância
Epidemiológica em Ambiente Hospitalar;



Implantação do Núcleo de Vigilância Hospitalar do Hospital Mestre Vitalino na Rede Estadual
de VEH.
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2.5.2 Principais resultados


Contribuição importante nas notificações de doenças e agravos nos Sistemas de Informação
(Sinan Net, Dengue online, SINATT e Influenza online) pela Rede Estadual de VEH em
relação ao total de notificações no estado, observando-se, entre 2014 e 2017, um aumento
de 12,7% no número de notificações de Doenças/Agravos de notificação compulsória (Figura
1).

Figura 1 - Número de notificações de doenças/agravos realizadas pela Rede Estadual de VEH
segundo Sistema de Informação (Sinan net, Dengue online, Sinatt e Influenza Online), 2014 e 2017
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Fonte: Sinan /DGIAEVE/SEVS/SES- PE

2.5.3 Desafios


Criar mecanismos de articulação entre a gestão hospitalar e a Vigilância Epidemiológica
Hospitalar;



Realizar concurso público para efetivação de quadro de servidores específicos para a
Vigilância Epidemiológica Hospitalar;



Executar novas demandas decorrentes da ampliação dos campos de atuação da VEH
(sentinela para acidentes por transporte terrestre/moto, doença diarreica aguda, influenza,
coqueluche, rotavírus, saúde do trabalhador, entre outras).

2.6 Rede Estadual de Serviço de Verificação do Óbito - SVO
2.6.1 Ações realizadas


Credenciamento dos SVO Recife e SVO Caruaru no Conselho Regional de Medicina
(CREMEPE);



Realização de reforma/ ampliação do SVO Caruaru;



Implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) no SVO Caruaru e Plano de
Gerenciamento de Resíduos nos Serviços de Saúde (PGRSS);
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Implantação do Sistema de Informação do Serviço de Verificação de Óbito de Pernambuco
(SI-SVO), no SVO Caruaru;



Implantação da rotina de busca ativa de causas pouco úteis emitidas nos serviços,
contribuindo para o aumento da qualidade da informação das DO emitidas pelos SVO
(Código Garbage);



Qualificação do acolhimento aos usuários dos Serviços como estratégia de humanização do
atendimento;



Realização de entrevistas sócio clínicas, no sentido de clínica ampliada, como forma de
aperfeiçoar a assistência ampliada;



Qualificação na Rede SVO em atividades voltadas para o serviço:
 24 auxiliares de necropsia - Cursos de Atualização em Anatomia para Auxiliares de
Necropsia do SVO, realizados pelo Departamento de Patologia da Universidade
Federal de Pernambuco;
 06 patologistas - Brazil Workshop - Histopathology and Immunohistochemical Staining
on Fixed Tissues for Diagnosis of Zika Virus Infection and Other Vector-Borne
Diseases, realizados pela Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/Atlanta;
 10 assistentes sociais - Cursos de Capacitação e Treinamento em Vigilância das
DNC/DNCI para os Assistentes Sociais, realizado pela coordenação do SVO
Caruaru;
 12 assistentes sociais e 04 gestores - Cursos Básicos de Vigilância Epidemiológica
(CBVE), realizados pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica Hospitalar
(VEH/PE);
 06 auxiliares de necropsia - Minicurso de Aprimoramento da Técnica de autópsia.
Módulo 1. Cabeça e Pescoço, realizado pela coordenação do SVO Caruaru.

2.6.2 Principais resultados


31.453 óbitos atestados no SVO Recife e 4.718 óbitos atestados no SVO Caruaru, no período
entre 01 de janeiro de 2015 a 26 de outubro de 2018; com aumento do número de óbitos
atestados em 2015 e 2016, em relação aos anos anteriores e subsequentes (Figura1 ). Este
aumento foi influenciado pela tríplice epidemia das arboviroses no estado de Pernambuco,
que teve início no segundo semestre de 2015 e se estendeu até meados do primeiro
semestre de 2016. A figura 2 mostra a distribuição dos óbitos atestados na Rede SVO-PE,
entre 2015 e 2018;
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Figura 1 - Número dos óbitos atestados segundo serviço atestante e ano do óbito, Pernambuco, 2014
a 2018*
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Fonte: SVO Recife e SVO Caruaru/DGIAVE/SEVS
*Dados atualizados até 26/10/2018, sujeitos a alteração.
Nota: Em 2017, o SVO Caruaru passou por um período de reforma, com interdição da
sala de necropsia.

Figura 2 - Distribuição dos óbitos atestados nos SVO-PE segundo município de residência,
Pernambuco, 2015 a 2018*

Nº de Casos:
0– 6
7– 22
23 – 55
56 – 117
118 - 8797



A média do quadriênio de óbitos atestados como causas mal definidas no SVO foi de 1,2%,
enquanto no estado de Pernambuco foi de 4,2%. Ambos apresentam-se dentro da meta
nacional que deve ser inferior a 10% do total de óbitos atestados;



Ampliação do número de profissionais vinculados aos dois serviços (40,5% e 39,1% Recife e
Caruaru respectivamente), no período de 2014 a 2018 (Quadro 1).
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Quadro 1 - Distribuição dos servidores do SVO Caruaru e Recife. Pernambuco, 2015 a 2018
2014
2015
2016
2017
Servidores
R
C
R
C
R
C
R
C

2018
R

C

Médico Anatomopatologista

15

7

15

6

15

7

20

7

19

6

Assistente Social

2

3

2

3

2

9

8

6

6

6

Auxiliar de Necropsia

11

5

10

5

12

8

19

6

19

9

Apoiador Administrativo/Recepção

5

3

5

3

3

3

3

3

4

3

Auxiliar de Serviços Gerais

4

0

4

2

4

2

4

2

4

2

Vigilante

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

Motorista

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

Coordenador Administrativo

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

Apoiador Institucional/Sanitarista

0

0

0

0

0

1

0

1

2

2

Total

42

23

41

24

41

34

59

29

59

32

Fonte: SVO RECIFE e SVO CARUARU/DGIAVE/SEVS
Nota: R = Recife; C = Caruaru

2.6.3 Desafios


Ampliar o funcionamento do SVO Caruaru para os finais de semana com a contratação de
mais 04 médicos anatomopatologistas e 03 assistentes sociais;



Ampliar o funcionamento do SVO Recife para 24 horas com a contratação de 04 médicos
anatomopatologistas, 03 assistentes sociais e 02 recepcionistas noturnos e concluir a os
processos de aquisição da mobília para o repouso dos plantonistas;



Ampliar as dimensões da sala de necropsia do SVO Caruaru para instalação de mais uma
mesa de necrospsia;



Renovar os termos de cooperação técnica com a UFPE (Recife) e com o IML (Caruaru);



Executar as ações previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):
 Elaborar mapas de risco (físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes);
 Elaborar mapas para rota de fuga dos serviços;
 Elaborar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais perfuro
cortantes;



Executar as ações previstas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO):
 Viabilizar a realização dos exames médicos periódicos para a emissão do Atestado
de Saúde Ocupacional (ASO);
 Realizar treinamentos voltados à saúde ocupacional e responsabilidade social;



Elaborar do Regimento Interno dos Serviços com aprovação pelo CREMEPE;



Elaborar nova Portaria Estadual de Regulamentação de funcionamento do SVO;



Instalar o serviço de esterilização de instrumentos nos serviços;



Contratar o serviço de rouparia para o SVO Caruaru e o SVO Recife;



Adequar/Construir os abrigos para resíduos produzidos nos serviços.
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Capítulo 3 – Promoção, Monitoramento e Avaliação da Vigilância
em Saúde

3.1. Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde
3.1.1. Ações realizadas


Realização de 13 reuniões trimestrais do Monitoramento do Desempenho da Gestão da
Vigilância em Saúde (MDGVS), com a participação de diretores, gerentes, coordenadores e
secretária executiva de vigilância em saúde, sendo monitorados 47 indicadores de saúde e
296 encaminhamentos gerados;



Realização de 42 reuniões com equipes municipais e regionais, referentes ao processo de
descentralização do MGDVS em 09 Regiões de Saúde (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XII), com
a participação de 246 técnicos e/ou gestores de vigilância em saúde e 272 encaminhamentos
gerados;



Realização de Curso de Monitoramento e Avaliação em Saúde para 69 técnicos e gestores
estaduais e regionais de vigilância em saúde;



Elaboração de 184 relatórios para os gestores municipais sobre o Programa de Qualificação
das ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS);



Repasse de recurso financeiro (R$ 1.976.258,51) por desempenho do PQA-VS para a
vigilância em saúde das Regiões de Saúde;



Elaboração e divulgação de Painel Municipal para os municípios utilizem como ferramenta de
monitoramento dos indicadores do MDGVS e do PQA-VS;



Criação do canal GMAVS-PE no YouTube para divulgação de vídeos instrutivos dos
indicadores do MDGVS e do PQA-VS;



Realização de 06 Ciclos de Debates da Vigilância em Saúde: compartilhando saberes e
práticas, cujo objetivo é o de promover a atualização de conhecimento em temas de interesse
para a gestão da saúde pública em Pernambuco.

3.1.2. Principais Resultados


Aumento de 02 para 04 reuniões de MDGVS realizadas, entre 2014 e 2017 (Figura 1);



Aumento de 206,3% do número de encaminhamentos gerados nas reuniões trimestrais, entre
2014 e 2018 (Figura 1);



Aumento do incentivo financeiro recebido pela SES-PE, referente ao PQA-VS, de 25% do
valor máximo, em 2014, para 100% do valor máximo, em 2017 (Figura 2);



Aumento considerável do número de municípios alcançando as faixas de desempenho mais
altas do programa, que são as faixas de 70% ou mais, 90% ou mais e 100% das metas
atingidas, cujos crescimentos foram de 43%, 99% e 169%, respectivamente, entre 2014 e
2017 (Figura 3).
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Figura 1 – N° de encaminhamentos gerados nas reuniões trimestrais e n° reuniões de MDGVS
realizadas. Pernambuco, 2014 a 2018
2018*

98
3
80

2017

4
84

2016

2015

2014

4
34
2
32
2
N° encaminham entos
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Fonte: GMAVS/DGPMAVS/SEVS/SES-PE
*Dados parciais

Figura 2 – Incentivo máximo, recebido e percentual do incentivo recebido no PQA-VS pela SES.
Pernambuco, 2014 a 2017
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Figura 3 – Número de municípios segundo percentual mínimo de metas alcançadas no PQA-VS.
Pernambuco, 2014 a 2017

Fonte: Ministério da Saúde
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3.1.3. Desafios


Concluir o processo de descentralização do MDGVS nas 12 Regiões de Saúde, ampliando
para as III, X e XI Regiões;



Estimular que as Geres passem a coordenar e conduzir as reuniões de Monitoramento do
Desempenho da Vigilância em Saúde em suas Regiões de Saúde;



Incorporar tecnologias da informação para o MDGVS, do tipo Business Intelligence (BI), que
convertem dados brutos em informações/indicadores a fim de que os gestores possam usar
para tomar decisões. O BI diminui o tempo de produção da informação e melhora a qualidade
e a oportunidade dos indicadores monitorados;



Ampliar o número de municípios que recebem 100% do incentivo financeiro do PQA-VS, o
que traduz a melhoria das ações de vigilância em saúde;



Atuar junto às áreas técnicas da vigilância em saúde, visando à institucionalização dos
processos de monitoramento e avaliação na SEVS, a partir do desenvolvimento de modelos
específicos para cada área;



Implementar pesquisas avaliativas voltadas para o serviço.

Reunião de Monitoramento do Desempenho da
Gestão da Vigilância em Saúde (MDGVS)

Painéis de Dashboards

87

Ciclos de Debates da Vigilância em saúde:
compartilhando saberes e praticas.

Canal no YouTube
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3.2. Programa Estadual de Controle do Tabagismo
3.2.1 Ações realizadas


Realização anual de formação para oferta do tratamento para cessação do tabagismo, por
macrorregião de saúde, contemplando profissionais da atenção básica e da assistência
farmacêutica dos municípios (Quadro 1);



Realização da formação para a implantação do Programa Saber Saúde, contemplando
profissionais da educação, da rede de saúde (NASF, USF) e coordenação do Programa
Saúde na Escola - PSE (Quadro 1).

Quadro 1 - Número de formações realizadas pelo Programa de Controle do Tabagismo. Pernambuco,
2015 a 2018
2015
Ações

2016

2017

2018

N°
técnicos

N°
mun.

N°
técnicos

N°
mun.

N°
técnicos

N°
mun.

N°
técnicos

N°
mun.

Formação de profissionais
para realização do
tratamento para cessação
do tabagismo

322

107

220

98

306

150

318

142

Formação de profissionais
para implantação do
Programa Saber Saúde

293

10

58

2

91

29

-

-

Fonte: Programa de controle do tabagismo/SEVS/SES/PE

3.2.2 Resultados alcançados


Ampliação de 48,1% de municípios que ofertam tratamento e de 32,4% municípios formados
para a realização do tratamento (tto) para a cessação do tabagismo, comparando-se os anos
2014 e 2018 (Figura 1).

Figura 1 - Número de municípios que foram formados e número de municípios ofertando o tratamento
para cessação do tabagismo. Pernambuco, 2014 - 2018
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Municípios formados para realização do tto

Fonte: Monitoramento PNCT/SES-PE
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3.2.3


Desafios
Fortalecer a integração entre a coordenação estadual do PNCT e a Assistência Farmacêutica
do nível central e regionais de saúde quanto ao uso do monitoramento da programação do
tratamento pelos municípios para a dispensação dos medicamentos;



Fortalecer e ampliar o Programa Saber Saúde nos municípios, fomentando a articulação
intersetorial entre Geres, SMS e Secretarias de Educação/escolas.

3.3 Registro Hospitalar de Câncer (RHC)
3.3.1 Ações realizadas


Realização do Curso Básico para Registradores de Câncer (parceria com o INCA), com a
formação de 37 profissionais;



Realização de cursos anuais de qualificação do RHC, com participação de 105 profissionais;



Desenvolvimento do Projeto de Diagnóstico e Qualificação dos Registros Hospitalares de
Câncer em 07 unidades (HEMOPE, HBL, HC, HDM, HRA, UHNSPS e IMIP).

3.3.2 Resultados alcançados


Ampliação de 55,6% do número de unidades com envio oportuno do banco de dados (Figura
1);

Figura 1 - Percentual de unidades com o envio do banco do RHC atualizados. Pernambuco, 2014 2017
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Fonte: Integrador RHC/INCA
Nota: Para o ano de 2018 o prazo de envio finaliza em dezembro, com 33,3% enviados até
outubro.



Melhoria na qualidade das bases de dados das unidades de Registro Hospitalar de Câncer,
com redução de 13,2% dos indicadores de incompletude das variáveis monitoradas.
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3.3.3 Desafios


Realizar novo Curso de registradores no estado, em parceria com o INCA, para atualizar as
equipes das 13 unidades com RHC;



Realizar curso para subsidiar os profissionais das 13 unidades com RHC na qualificação da
base de dados;



Manter a oferta de estágio de nível superior nas unidades de RHC.

3.4 Programa Academia da Saúde (PAS)
3.4.1 Ações realizadas


Apoio técnico aos municípios com polos do PAS quanto às diretrizes de implantação e
implementação, durante os encontros macrorregionais;



Monitoramento mensal (FormSUS-estadual) das atividades, dificuldades e sugestões dos
polos do PAS;



Apoio da coordenação estadual no processo de monitoramento nacional, com periodicidade
anual (FormSUS-MS);



Participação da coordenação estadual do PAS e de coordenações de municípios de
Pernambuco em atividades realizadas durante as Olimpíadas de 2016 (Rio de Janeiro), a
convite do Ministério da Saúde, como representantes nacionais do programa;



Elaboração do caderno de textos do Curso EAD para profissionais e gestores do PAS/PACID,
contemplando as abordagens de temas prioritários elencados no monitoramento estadual Atividades para Criança e adolescentes, homens, idosos(as), participação social;



Aprovação do projeto de Curso EAD para profissionais e gestores do PAS/PACID em CIB e
pactuação das vagas nas Comissões Intergestores Regionais das I, II, III e XII Geres (I
Macrorregião).

3.4.2 Resultados alcançados


Ampliação de 10,2% do nº de polos do PAS (Figura 1).

Figura 1 - Número de municípios e polos do Programa Academia da Saúde habilitados. Pernambuco,
2014 - 2018
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Fonte: Monitoramento PAS/SES-PE
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3.4.3 Desafios


Operacionalizar o Curso EAD para profissionais e gestores do PAS/PACID (16 turmas em
12 Geres): início das 6 turmas da I Macrorregião do estado em março/2019;



Pactuar a distribuição de vagas para o curso EAD por municípios nas Comissões
Intergestores Regionais das IV à XI Geres.

3.5 Núcleo de Promoção da Saúde (NPS)
3.5.1 Ações realizadas


Realização de 03 encontros anuais de monitoramento e fortalecimento dos NPS, por
macrorregião, com foco nos eixos da Política Nacional de Promoção da Saúde, com
participação de 444 profissionais;



Apoio técnico aos 123 municípios que aderiram ao NPS, durante os encontros
macrorregionais, e monitoramento dos planos de ação.

3.5.2 Resultados alcançados


Ampliação de 144,4% dos municípios que elaboraram e enviaram à coordenação estadual
planos de ação para adesão aos NPS (Figura 1).

Figura 1 - Nº de municípios que aderiram ao Núcleo de Promoção da Saúde. Pernambuco, 2014 –
2018
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Fonte: Monitoramento NPS/SES-PE

3.5.3 Desafios


Propor e realizar atividades estruturantes (Educação Permanente) para atualizar os
profissionais quanto às diretrizes para implantação do NPS, à luz da revisão de 2014 da
Política Nacional de Promoção da Saúde.
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3.6 Vigilância Sentinela de Acidentes de Transporte Terrestre (VIGSATT)
3.6.1 Ações realizadas


Implantação do projeto de qualificação do Sistema de Informação sobre Acidentes de
Transporte Terrestre (Sinatt) nas 17 unidades sentinelas de informação sobre acidentes de
transporte terrestre (Usiatt), seguindo as seguintes etapas (realizadas para cada uma das
unidades):
 Etapa 1: Apresentação do diagnóstico do banco de dados para o gestor e para a equipe
de VEH da unidade, e para a VS das Geres;
 Etapa 2: Levantamento dos problemas, suas causas e consequências e construção do
plano de ação com a equipe da Usiatt;
 Etapa 3: Análise de governabilidade das ações planejadas;
 Etapa 4: Execução, monitoramento e avaliação do plano.



Realização de capacitações sobre vigilância de ATT, em serviço, de 522 profissionais
(coordenadores e técnicos da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - VEH, técnicos das
coordenações de enfermagem, serviço social e recepção das Usiatt);



Realização do I Curso Básico de Vigilância Epidemiológica de Acidentes de Transporte
(CBVEATT) para 33 profissionais da VS da Geres e da VEH das Usiatt;

I CBVEATT - 2017


Implantação dos Comitês Regionais de Vigilância de Óbitos por Acidentes de Transporte
Terrestre nas II, VIII e XII Geres;



Qualificação das informações do Sinatt e das causas básicas do SIM, mediante análise dos
óbitos por ATT nos comitês regionais de vigilância do óbito por ATT;



Realização de treinamento de 14 profissionais para preenchimento dos instrumentos de
coleta e realização de piloto (multiplicadores do processo de discussão de casos fatais de
vítimas de ATT), com as II, VIII e XII Geres;



Instituição dos Comitês Regionais de Vigilância de Óbitos por Acidentes de Transporte
Terrestre no âmbito do estado (Portaria SES/PE nº 031/ 2018);



Institucionalização do Sinatt e regulamentação da VIGSATT, no âmbito estadual (Portaria
SES nº 482/2016);



Publicação do Sinatt na "Sala de Situação" do portal da SES-PE;
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Subsídio aos Comitês Regionais de Prevenção aos Acidentes de Moto (CRPAM) no
planejamento das ações de intervenção para redução de lesões e mortes no trânsito;



Articulação com o Ministério da Saúde para discussão do Projeto Vida no Trânsito, sob a
ótica da vigilância do óbito por ATT, estratégia prioritária da SES;



Articulação técnica com Secretarias Estaduais de Saúde (SES) de Alagoas, Tocantins e
Goiás, além do Conass, com pauta das ações de VS desenvolvidas pela SES/PE, a partir da
consolidação da VIGSATT com a sua regulamentação.

3.6.2 Resultados alcançados


Ampliação da cobertura de notificações de vítimas de ATT - 19,9% de incremento, entre 2014
e 2017 (Figura 1). O banco parcial de 2018 encontra-se até o mês de setembro com 30.205
notificações;

Figura 1 - Número de notificações de vítimas de ATT nas 17 Usiatt. Pernambuco, 2014 – 2017
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Fonte: Sinatt/SEVS/SES-PE. Dados captados em 26/10/2018

3.6.3 Desafios


Dar continuidade às implementações realizadas no Projeto de Qualificação do Sinatt,
reafirmando a importância da incorporação da rotina da notificação de ATT, crítica e limpeza
das bases de dados ao processo de trabalho nas Usiatt;



Manter a oferta de estágio de nível médio nas Usiatt;



Assegurar o apoio técnico e suporte da Gerência de Sistemas à manutenção e às
implementações do Sinatt;



Realizar o II Curso Básico de Vigilância Epidemiológica de Acidentes de Transporte
(CBVEATT) para profissionais da VS da Geres e da VEH das Usiatt;



Implantar o georreferenciamento das vítimas notificadas no Sinatt por meio da parceria com
o Corpo de Bombeiros Militar/PE (aquisição de tablets - licitação);



Ampliar a parceria com a Secretaria de Defesa Social, Conselho Estadual de Trânsito e
Detran/PE, a fim de consolidar a Vigilância do Óbito por ATT nas Geres já implantadas; e
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ampliar a implantação para as demais Geres (I, III, IV, V, VI, VII, IX, X e XI), paulatinamente,
incorporando como rotina de Vigilância Epidemiológica;


Estabelecer a rotina de monitoramento dos casos analisados nas discussões de óbitos, por
meio das recomendações orientadas para a melhoria das informações do Sinatt e SIM.

3.7 Vigilância de Violências
3.7.1 Ações realizadas


Realização de capacitações para 110 profissionais das I e IV Geres e dos municípios de
abrangência destas, quanto à notificação compulsória da violência;



Implantação da notificação intersetorial da violência nos Centros Especializados de Atenção à
Mulher (CEAM) e nos Organismos Municipais de Políticas para Mulheres (OMPM) em
parceria com a Secretaria da Mulher/PE;



Realização de 04 cursos de “Redes de enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes”, para 89 profissionais de 16 municípios da Região Metropolitana do Recife, I
Geres e equipes de Políticas Estratégicas da SES/PE, em parceria com o Núcleo de Estudos
sobre Violência e Promoção da Saúde da Universidade de Pernambuco (NEVUPE/UPE);



Capacitação de 141 profissionais para realização do VIVA Inquérito 2017 (pesquisa nacional
coordenada pelo Ministério da Saúde), em parceria com as SMS de Recife, Olinda e
Jaboatão dos Guararapes.



Elaboração dos relatórios de duplicidades e um relatório de consistência das bases de dados
do Sinan - módulo Violências, por Geres e municípios de notificação dos casos; e envio para
os gerentes, coordenadores e apoiadores de Geres;



Apoio técnico aos municípios e Geres na estratégia de resgate e busca ativa das informações
do quesito raça/cor para qualificação dos dados;



Implantação da notificação imediata das tentativas de suicídio e violência sexual na
plataforma do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Portaria SES nº
390/2016);



Realização de 02 encontros de monitoramento das notificações imediatas de tentativas de
suicídio e violência sexual em grupo técnico constituído, em parceria entre equipes do nível
central da SES (área técnica de Vigilância de Violências, Gerência de Atenção à Saúde
Mental e Atenção Primária em Saúde) e respectivas equipes das Geres;



Capacitação de 1.954 profissionais das redes de saúde, assistência social e proteção às
pessoas em situação de violência de 46 municípios das I e IV Geres, 06 hospitais e CEREST
do Cabo de Santo Agostinho), para a notificação intersetorial da violência;



Capacitação de 189 profissionais dos CEAM, dos OMPM de 56 municípios, e das respectivas
SMS, capacitados para implantar a notificação intersetorial da violência;
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Capacitação em Serra Talhada - 2018

Capacitação em Floresta - 2018

3.7.2 Resultados alcançados



Aumento de 48,6% em municípios com notificações no Sinan e de 59,1% no número de
fontes notificadoras, comparando-se os anos 2014 e 2018 (Figura 1).

Figura 1 - Número de municípios e de unidades notificadoras. Pernambuco, 2014 - 2018*
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Fonte: Sinan/SEVS/SES-PE;
Dados captados em 29/10/2018, sujeitos à alteração.
*2018 - dados de jan. - out.

3.7.3 Desafios


Incorporar o monitoramento das notificações imediatas das tentativas de suicídio e violências
sexuais na rede intra e intersetorial, como rotina das SMS e Geres (Vigilância Epidemiológica,
Atenção Primária e Atenção à Saúde Mental), estabelecendo uma rotina de encontros;



Realizar oficina de análise de indicadores epidemiológicos e da qualidade de dados do Sinan
(VIVA contínuo - módulo Violências) para as equipes das I à XII Geres;



Manter a articulação intra e intersetorial, com as equipes do nível central da SES e Geres
(vigilância em saúde, políticas estratégicas, atenção primária, atenção à saúde mental) e com
as equipes das SMS, estabelecida nos encontros macrorregionais de monitoramento e
fortalecimento das ações de Vigilância de DANT e PS como atividades formativas e
estruturantes para a implementação das ações de programas de Vigilância de DANT e PS, no
contexto de todos os programas.
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3.8 Vigilância de Saúde do Trabalhador
3.8.1. Ações realizadas


Treinamento de profissionais da vigilância e assistência focado na notificação de agravos
universais (Acidente de trabalho grave; Acidente com exposição à material biológico e
Intoxicação exógena) e agravos sentinela (Câncer relacionado ao trabalho, Dermatose
Ocupacional, LER/Dort, Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), Pneumoconioses e
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho) (Quadro 1);

Quadro 1 – Número de profissionais capacitados na notificação de agravos universais e agravos
sentinela. Pernambuco, 2015 a 2018
Ano da Capacitação

N°

2015

436

2016

506

2017

1020

2018*

542

*Dados até outubro/2018



Assessoramento técnico dos Cerest Regionais e matriciamento dessas unidades mediante
visita técnica (com pelo menos 01 visita anual a cada Cerest);



Instituição de reuniões colegiadas bimensais com as coordenações dos Cerest Regionais
(realizadas 07 reuniões em 2017 e 2018), e pactuação dos encaminhamentos com gestores
municipais dessas unidades;



Formação de 47 profissionais dos Ceress regionais, referências técnicas em Saúde do
Trabalhador das Geres e controle social no Curso Básico de VISAT;



Realização de 02 Cursos sobre a metodologia de investigação de acidentes de trabalho fatais
- Árvore de causas (51 trabalhadores formados);



Realização de 16 treinamentos para profissionais da atenção primária e vigilância em saúde
dos municípios prioritários voltado para as ações do Plano de Vigilância de Populações
Expostas a Agrotóxicos, totalizando 650 profissionais de saúde formados;



Elaboração e divulgação de campanha de mídia para o combate do uso de agrotóxicos, no
âmbito do estado;



Realização de 05 oficinas semestrais em saúde do trabalhador para o matriciamento e
estruturação da rede para a vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, bem
como a construção de propostas para melhoria dos instrumentos de vigilância em saúde do
trabalhador. (Quadro 2);

Quadro 2 – Número de profissionais que participaram das oficinas. Pernambuco, 2015 a 2018
Ano da Oficina

N°

2015

107

2016

52

2017

166

2018

100
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Capacitação para as referências técnicas em saúde do trabalhador e apoiadores da VEH das
4 Macrorregiões de saúde, contemplando as 12 Geres;



Realização de 03 turmas do Curso de Aperfeiçoamento de Vigilância em Saúde do
Trabalhador para profissionais dos Cerest Regionais de Pernambuco. Na turma Sertão
concluíram 20 participantes, na Turma Agreste concluíram 31 e na Turma da Região
Metropolitana de Recife 43 participantes;



Realização de estudo sobre as condições de vida, trabalho e adoecimento dos trabalhadores
do setor de telecomunicações de Pernambuco, em parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações e a Fiocruz/PE, envolvendo 819 trabalhadores deste
setor;



Mapeamento da nova rede sentinela para estruturação efetiva da vigilância das doenças
relacionadas ao trabalho, que necessitam de uma rede de detecção específica;



Incorporação das ações de VISAT pelas Geres, foram realizadas 05 formações com presença
de 75 profissionais das áreas técnicas correspondentes, melhorando assim o diálogo entre a
Geres e o Cerest Regional e qualificando as ações de notificação e investigação dos agravos
relacionados ao trabalho.

Curso de investigação de acidentes de trabalho
pela metodologia de árvore de causas - 2015

Capacitação da rede assistencial
especializada em saúde do
trabalhador - 2017

Treinamento do Plano de Vigilância de
Populações Expostas a Agrotóxicos - 2016

Reunião colegiada com os
Curso de Aperfeiçoamento de
coordenadores de Cerest - 2017
Vigilância em Saúde do
Trabalhador - 2018

3.8.2 Resultados alcançados


Aumento de 261% de municípios notificantes e de 49,8% no volume de casos de acidentes
de trabalho graves notificados (Gráfico 1);
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Gráfico 1 - Número de casos notificados e de municípios que notificam casos de acidente de trabalho
grave em Pernambuco, 2014 a 2018
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Dados parciais, sujeitos à revisão em 22/10/2018



Ampliação das parcerias para articulação de ações inter e intrainstitucionais, favorecendo a
atuação transversal da saúde do trabalhador (Vigilâncias - ambiental, sanitária, de doenças
transmitidas por alimentos e de violência interpessoal - Fundacentro/PE, Getrin/TRT, Unidade
de Apoio Psicossocial - UNIAPS e Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil - Fepetipe).

3.8.3 Desafios


Incorporar as ações de vigilância em saúde do trabalhador pelos municípios, não se
restringindo apenas às Geres e aos Cerest;



Matriciar a rede sentinela para identificação, notificação e acompanhamento das doenças
relacionadas ao trabalho.
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Capítulo 4 – Vigilância das Doenças Negligenciadas
4.1 Esquistossomose
4.1.1 Ações realizadas


Realização de 3 ciclos de tratamento coletivo (TC) e de inquérito para verificação da
positividade após cada ciclo em 49 localidades endêmicas prioritárias de 26 municípios
prioritários;



Intensificação do tratamento seletivo (TS) nas demais localidades não prioritárias dos 26
municípios prioritários;



Realização de 181.926 exames parasitológicos (TC e TS) de fezes para diagnóstico de
esquistossomose nos 26 municípios prioritários;



Realização de 5.431 tratamentos seletivos (TS) e 39.400 coletivos (TC) de esquistossomose
nos 26 municípios prioritários;



Normatização da rede de referência para assistência aos pacientes crônicos e graves com
esquistossomose no âmbito do estado de Pernambuco (Portaria SES nº 397, de 20 de
setembro de 2016);



Treinamento de laboratoristas de municípios da I Região de Saúde para diagnóstico da
esquistossomose, em parceria com o Labend;



Formação no Sistema Informatizado do Programa de Controle da Esquistossomose - SISPCE
para profissionais de municípios das I, II, III, IV, V e XII Regiões de Saúde;



Formação sobre manejo clínico da esquistossomose para profissionais da atenção básica da I
Região de Saúde.

Tratamento coletivo para esquistossomose nos municípios prioritários

4.1.2 Resultados alcançados


Redução de 23% no percentual de positividade de esquistossomose nos 26 municípios
prioritários, entre 2014 e 2017 (Figura 1;
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Figura 1 - Percentual de positividade e de tratamento nos 26 municípios prioritários, 2014 a 2017
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Redução de 28,6% no número de óbitos e de 30,4% na taxa de mortalidade por
esquistossomose nos 26 municípios prioritários, entre 2014 e 2017 (Figura 2).

Figura 2 - Número de óbitos e taxa de mortalidade (100.000 hab.) por esquistossomose nos 26
municípios prioritários, 2014 a 2017*
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4.1.3 Desafios


Trabalhar as ações de vigilância e controle da esquistossomose de forma integrada com a
atenção básica para que haja prevenção de casos novos e aumento na detecção e
tratamento de casos positivos;



Descentralizar a rede de atenção aos pacientes crônicos e graves com esquistossomose para
a XII Região de Saúde;



Incorporar como ação de rotina a pesquisa malacológica e identificar não apenas a espécie,
mas a presença do parasito no caramujo;
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Investir em ações de educação em saúde para prevenção da doença e de sua gravidade;



Incentivar ações intersetoriais para atuação no saneamento básico.

4.2 Geo-Helmintíases
4.2.1 Ações realizadas


Realização do inquérito amostral de verificação da prevalência das geo-helmintíases em
escolares de 5 a 14 anos da rede pública, nos 108 municípios prioritários;



Orientação de 9.989 escolares, 1.472 pais/responsáveis e 691 profissionais (577 da
educação e 87 da saúde) quanto à prevenção das geo-helmintíases em 51 escolas de 10
municípios;



Tratamento de 1.191.399 escolares nas campanhas de prevenção e tratamento das geohelmintíases em 108 municípios prioritários;



Execução de projeto de extensão de educação em saúde em parceria com a Universidade
Federal Rural de Pernambuco em 10 municípios com positividade elevada (> 20%) para geohelmintíases;



Formação teórico prática em leitura das lâminas do inquérito coproscópico das geohelmintíases para 18 profissionais dos laboratórios regionais.

Inquérito de Geo-helmintíase

Treinamento para o inquérito de geo-helmintíase

4.2.2 Resultados alcançados


Determinação de prevalência (7,2%) de geo-helmintíases em escolares da rede pública, por
meio de inquérito amostral em 108 municípios prioritários;



Aumento de 11,5% da cobertura de tratamento nas campanhas de prevenção e tratamento
das geo-helmintíases nos 108 municípios prioritários, entre 2014 e 2018 (Figura 3).
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Figura 3 - Número de escolares tratados e percentual de cobertura de tratamento nas campanhas de
prevenção e tratamento das geo-helmintíases nos 108 municípios prioritários, 2014 a 2018
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Nota: Em 2016, ocorreram duas campanhas, uma nacional e outra estadual/Sanar.

4.2.3.Desafios


Trabalhar a vigilância e prevenção das geo-helmintíases de forma rotineira e integrada às
ações de vigilância e controle da esquistossomose;



Investir em ações de educação em saúde, especialmente em parceria com o Programa
Saúde na Escola, para prevenção da doença e de sua gravidade;



Incentivar ações intersetoriais para atuação no saneamento básico.

4.3 Doença de Chagas
4.3.1 Ações realizadas


Apoio técnico para a realização das atividades de captura de triatomíneos e controle químico
nos 19 municípios prioritários, totalizando 93.684 domicílios pesquisados e 5.911 domicílios
borrifados;



Realização de ação de mobilização social anual em alusão ao Dia de Combate à Doença de
Chagas (14 de abril), em parceria com o Ambulatório de referência estadual no tratamento da
doença;



Criação de banco de dados de registro de casos crônicos atendidos no Ambulatório de
Referência estadual;



Normatização da rede de referência para assistência à saúde de pacientes com Doença de
Chagas em 4 Regiões de Saúde (III, VIII, IX e X) no estado de Pernambuco (Portaria SES
Nº234, de 21 de junho de 2017);



Definição, junto à Secretaria Executiva de Atenção à Saúde (SEAS), das UPA-E como
referências regionais secundárias para assistência especializada aos pacientes com Doença
de Chagas em Pernambuco;



Atualização em manejo clínico de pacientes com Doença de Chagas aguda para profissionais
médicos e de enfermagem, em parceria com o PROCAPE;
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Realização de 6 atualizações em manejo clínico de pacientes com Doença de Chagas
crônica para profissionais médicos e de enfermagem, das II, VII, VIII, IX, X e XI Regiões de
Saúde, em parceria com o PROCAPE;



Realização de 5 formações sobre vigilância e controle vetorial da Doença de Chagas para
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias das II, VII, VIII, IX e XI
Regiões de Saúde;



Realização de 2 capacitações para os laboratórios regionais sobre diagnóstico entomológico
e exame para pesquisa de T. cruzi do triatomíneo, em parceria com o LABEND;



Capacitação no diagnóstico humano da Doença de Chagas aguda para técnicos dos
laboratórios regionais.

Capacitação para agentes de
endemias no controle químico residual

Captura de triatomíneos

4.3.2 Resultados alcançados


Aumento de 30,9% no número de domicílios visitados e redução de 66,7% no índice de
infestação vetorial da Doença de Chagas nos 19 municípios prioritários, entre 2014 e 2018
(Figura 4).

Figura 4 - Índice de infestação vetorial e número de unidade domiciliares pesquisadas e positivas nos
19 municípios prioritários, de 2014 a 2018*
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2017
Índice de infestação

2018

4.3.3 Desafios


Ampliar as atividades de pesquisa entomológica e controle químico nos municípios para
manter os índices de infestação vetorial reduzidos;



Retomar a realização do diagnóstico sorológico humano nos laboratórios regionais de saúde;



Implementar a descentralização da rede de atenção ao paciente afetado por Doença de
Chagas em todas as regiões de saúde, exceto nas III, VIII, IX e X;



Descentralizar o registro de casos crônicos para 8 referências regionais;



Intensificar as atividades de mobilização social e educação em saúde.

4.4 Filariose
4.4.1 Ações realizadas


Realização do inquérito de avaliação da transmissão (TAS) da filariose em escolares do 1° e
2° ano do ensino fundamental de áreas específicas de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e
Recife;



Elaboração de dossiê a ser enviado para o Ministério da Saúde para obtenção do certificado
de estado/país livre da filariose linfática enquanto problema de saúde pública;



Realização de 294.392 exames de gota espessa para vigilância ativa da filariose linfática em
Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife;



Atualização sobre preparação e envio de culex, em parceria com a Fiocruz-PE, para 20
técnicos de vigilância ambiental em 3 municípios;



Atualização sobre coleta e confecção de lâminas para diagnóstico filarial, em parceria com o
Labend, para 56 técnicos de vigilância de 4 municípios;



Realização de 4 cursos de atualização em morbidade filarial, em parceria com a Fiocruz-PE,
para 176 médicos e enfermeiros de 4 municípios;



Realização de 3 treinamentos para a realização do TAS da filariose, em parceria com a
Fiocruz-PE, com 11 técnicos aprovados.

Realização da avaliação da
transmissão (TAS)
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4.4.2 Resultados alcançados


Percentual de cobertura da pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) pós tratamento
coletivo em escolares do 1° e 2° ano do ensino fundamental em Recife, Olinda e Jaboatão (>
85%) e o número de casos positivos encontrados no período de 2015 a 2018 foi compatível
com o percentual preconizado pela OPAS para obtenção da certificação (Figura 5);

Figura 5 - Número de exames realizados e de positivos e percentual de cobertura da pesquisa de
avaliação da transmissão (TAS) em Jaboatão, Olinda e Recife, 2014 a 2018
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Nota: O número de exames previsto varia em função da quantidade de unidades de avaliação preconizadas
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Ausência de microfilarêmicos e/ou presença abaixo do ponto de corte (positividade <1%) nos
exames de gota espessa realizados (Figura 6).

Figura 6 - Número de exames de gota espessa e de casos positivos em Jaboatão, Olinda, Paulista e
Recife, 2014 a 2018*
10

135000
119895
120000

8
105000

96605

96417

90000

6

71237

75000
60000

4

45000
2

30000
15000

2
0

0

2014

2015

2655

0

0
2016

N° de exames realizados

Fonte: Sanar/SEVS/SES -PE
*2018 - Dados referentes ao primeiro semestre de 2018

63

2017
N° de casos positivos

0
2018*

0

4.4.3 Desafios


Manter a vigilância ativa para continuidade do controle da filariose linfática em níveis de
eliminação;



Construir a rede de assistência aos pacientes com morbidade filarial;



Implantar no Labend serviço de xenomonitoramento molecular para avaliação da infecção
vetorial por W.bancrofti em áreas endêmicas de filariose linfática;



Tornar rotina dos municípios endêmicos o tratamento de criadouros.

4.5 Leishmaniose Visceral
4.5.1 Programa Sanar (11 municípios prioritários)

4.5.1.1 Ações realizadas


Realização de 157 assessoramentos técnicos em Unidades Básicas de Saúde nos 11
municípios prioritários;



Implantação do ambulatório de Leishmaniose Visceral na IX Região de Saúde;



Descentralização do diagnóstico por meio de teste rápido humano para as 11 Gerências
Regionais de Saúde;



Realização de piloto da vigilância do óbito nas VIII e IX Regiões de Saúde;



Formação de 1.102 profissionais de saúde quanto à vigilância, controle e manejo clínico da
Leishmaniose Visceral.

4.5.1.2 Resultados alcançados


Redução de 33,3% na taxa de incidência de Leishmaniose Visceral nos 11 municípios
prioritários, entre 2014 e 2017 (Figura 7).

Figura 7 - Número de casos novos e taxa de incidência (100.000 hab) de Leishmaniose Visceral nos
11 municípios prioritários, 2014 a 2018*
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4.5.1.3 Desafios


Tornar rotina as atividades de entomologia nos municípios prioritários, com intensificação das
ações de controle vetorial;



Descentralizar o teste rápido humano nos municípios prioritários;



Incorporar o diagnóstico e tratamento da Leishmaniose Visceral nas ações das Unidades de
Saúde da Família;



Ampliar e instituir a rede de atenção ao paciente com Leishmaniose Visceral;



Instituir a vigilância do óbito por esse agravo em todas as Regiões de Saúde;



Intensificar as atividades de mobilização social e educação em saúde.

4.5.2 Programa estadual de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral

4.5.2.1 Ações realizadas


Realização de 04 inquéritos sorológicos caninos (anual), com 16.677 cães examinados;



Realização das ações para controle químico de vetores, com borrifação de 6.500 imóveis;



Descentralização do teste rápido humano para diagnóstico de Leishmaniose Visceral nas 3
Unidades de Saúde de referência na I Geres e 11 laboratórios das Regiões de Saúde (II,III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII);



Realização de 61 assessoramentos técnicos em Unidades Básicas de Saúde em 30
municípios;



Elaboração e distribuição de 17.300 folders para as 12 Regiões de Saúde e municípios;



Realização de levantamento entomológico em 4 municípios.

4.5.1.2 Resultados alcançados


Redução de 19% na taxa de letalidade, entre 2016 e 2017 (Figura 8);

Figura 8 - Número de óbitos e taxa de letalidade por Leishmaniose Visceral. Pernambuco, 2014 a
2017
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Redução da subnotificação, com aumento de 41% das notificações dos casos suspeitos de
Leishmaniose Visceral, entre 2016 e 2017 (Figura 9).

Figura 9 – Número de notificação e casos confirmados de Leishmaniose Visceral. Pernambuco 2014 2018*
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4.5.1.3 Desafios


Ampliar a detecção oportuna de casos humanos com capacitações aos profissionais de
saúde;



Ampliar a rede de diagnóstico da Leishmaniose Visceral com a descentralização dos testes
rápidos humanos para municípios com casos e óbitos registrados;



Reduzir em 50% a taxa de letalidade de LV, por meio da qualificação da assistência ao
paciente com Leishmaniose Visceral;



Reduzir em 50% o coeficiente de incidência de LV, por meio da ampliação das atividades de
vigilância entomológica nos municípios, com intensificação das ações de controle vetorial;



Organização da rede de referência e contrarreferência dos casos de leishmaniose Visceral na
III e IV Macrorregião de Saúde;

4.6 Tracoma
4.6.1 Ações realizadas


Realização

das

Campanhas

Nacionais

de

Hanseníase,

Verminoses,

Tracoma

e

Esquistossomose em escolares de 60 municípios e no Distrito de Fernando de Noronha, com
53.320 examinados;


Realização de ações de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento de tracoma em 14
municípios, com 7.756 examinados e 462 tratados;
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Formação sobre a vigilância e controle do tracoma para profissionais do município de
Jaboatão dos Guararapes e para apoiadores do Programa Sanar.

.

.

Campanha de tracoma
4.6.2 Resultados alcançados


Positividade < 5% em escolares examinados nos dois anos da campanha (2016, 3,5% e
2018, 3,9%) em 60 municípios incluindo o distrito de Fernando de Noronha;



Redução de 67,3% na positividade de tracoma entre os examinados no período de 2014 e
2018 (Figura 9).

Figura 9 - Número de examinados e de positivos e percentual de positividade de tracoma em 30
municípios. Pernambuco, 2014 a 2018
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4.6.3 Desafios


Mobilizar e promover formações para profissionais de saúde, em especial oftalmologistas,
quanto à suspeita do tracoma;



Intensificar as ações de vigilância e controle da doença nos municípios;



Promover ações de educação em saúde para prevenção do tracoma como rotina na atenção
básica, especialmente nas escolas;
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Incentivar ações intersetoriais para atuação no saneamento básico para prevenção da
doença.

4.7 Tuberculose e Hanseníase
4.7.1 Programa Sanar (15 municípios prioritários)

4.7.1.1 Ações realizadas


Assessoramento de 531 Unidades Básicas de Saúde e monitoramento de 127 nos 15
municípios prioritários;



Elaboração, execução e monitoramento do plano operativo de resposta às dificuldades dos
programas de controle da tuberculose e hanseníase em 3 municípios prioritários.

Reunião de monitoramento do plano operativo em Olinda

4.7.1.2 Resultados alcançados


Aumento de 5,2% no percentual de contatos examinados de hanseníase, entre 2014 e 2017
(Figura 10);



Diminuição de 13,5% no coeficiente de incidência de hanseníase, entre 2014 e 2017, nos
municípios prioritários (Figura 10);

Figura 10 – Coeficiente de incidência (100.000 hab), proporção de cura e de contatos examinados de
hanseníase nos 15 municípios prioritários, 2014 a 2017
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Aumento de 10,3% do percentual de cura por tuberculose, entre 2014 e 2017 (Figura 11).
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Figura 11 – Proporção de cura e de abandono por tuberculose nos 15 municípios prioritários, 2014 a
2017
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4.7.1.3 Desafios


Incorporar na rotina dos municípios a realização das ações estabelecidas no plano operativo
de resposta às dificuldades dos programas de controle da tuberculose e hanseníase;



Ampliar a atuação do programa Sanar para áreas descobertas de atenção básica;



Ampliar o assessoramento técnico para referências de média complexidade;



Intensificar as atividades de mobilização social e educação em saúde.

4.7.2 Vigilância e Controle da Hanseníase e Tuberculose

4.7.2.1 Ações realizadas
 Aplicação do instrumento para o diagnóstico situacional realizado em 02 unidades de saúde
por município, totalizando 218 unidades com 1.096 profissionais assessorados em serviço;
 Realização da oficina nas 12 Regiões de Saúde para apresentação do diagnóstico situacional
e construção do Plano Municipal de Tuberculose e Hanseníase, com o objetivo de nortear as
atividades com base nos cenários epidemiológicos do estado (Quadro 1).
Quadro 1 - Descrição dos Cenários Epidemiológicos de Pernambuco
Cenários

Tuberculose

Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3

Hanseníase

Municípios prioritários do SANAR
Municípios com detecção de TB < 70%
Municípios com exame de contatos
70%

<

Municípios com detecção de Hansen
< 75%
Municípios com detecção de Hansen
< 75% para menores de 15 anos
Municípios com < 75% na avaliação do
Grau de Incapacidade na Cura

Cenário 4

Municípios com Unidades Prisionais

Cenário 5

Municípios não prioritários com cura
< 75%

Municípios com Unidades Prisionais

Cenário 6

-

Municípios que não apresentaram casos de
Hanseníase nos últimos 5 anos
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Apresentação e pactuação nos Colegiados Intergestores Regional (CIR) na II, III, V, VI, X,
XI e XII dos Planos Municipais construídos durante as oficinas;



Realização de 12 Oficinas com os municípios por Região de Saúde, instrumentalizando
sobre a rotina dos programas, ferramentas e estratégias de monitoramento, avaliação e
análise dos indicadores operacionais e epidemiológicos relacionados;



Instituição nas 12 Regiões de Saúde de um ponto focal para desenvolver as ações junto
aos municípios, acompanhando o planejamento, o monitoramento, a execução e a
avaliação das ações de vigilância e controle da tuberculose e hanseníase pactuadas no
plano de ação de cada Secretaria Municipal de Saúde;



Realização da rotina de duplicidade no SINAN para melhoria da qualidade da informação,
sendo executadas: 30 visitas no SINAN Estadual, 42 visitas no SINAN da I Geres e 11
visitas nos municípios de Recife e Distrito Sanitário V, Olinda, Jaboatão, Itamaracá,
Abreu e Lima;



Realização de visitas técnicas e monitoramento às 22 Unidades Prisionais do estado;



Realização das campanhas estaduais e nacional de Tuberculose e Hanseníase em
parceria com os municípios;



Implantação das Referências Secundárias de Hanseníase e Tuberculose nas UPAE de
Garanhuns, Petrolina, Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro, Afogados da Ingazeira,
Arcoverde, Belo Jardim, Limoeiro e Ouricuri;



Realização de 5 assessoramentos nas Unidades de Saúde (Processo de Trabalho) da III
Geres para 65 profissionais (médicos e enfermeiros);



Participação no I Seminário Estadual de População em Situação de Rua;



Realização da ação do Dia do Espelho (UPE/SES/MORHAN) com 22 participantes em
Itapissuma;



Realização da ação em Saúde e Cidadania - Lar Fabiano de Cristo com 23 participantes
em Recife;



Realização da ação em Porto de SUAPE - Ipojuca (trabalhadores) - Circuito Saúde com
participação de 470 trabalhadores;



Realização de 2 ações para Avaliação de Grau de Incapacidade em serviço com 30
participantes dos municípios de Paulista e Ferreiros;



Realização de 2 ações do Ônibus de Prevenção (Hanseníase, TB e Tracoma) com 35
participantes dos municípios de Quixabá e Afogados da Ingazeira;



Capacitação e Sensibilização de 12 profissionais da USF Beira Rio-DS VI do município
do Recife;



Realização da ação SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho)
com 19 participantes do Recife;



Realização de ação teórico e prático de Hanseníase para 26 profissionais (médicos e
enfermeiros) da Atenção Básica de Rio Formoso;



Realização da Campanha Mundial da Hanseníase com 137 examinados e 9 casos
confirmados;
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Identificação de casos suspeitos de Hanseníase em parceria com o Sindicato de
Rodoviários com 6 participantes.



Realização de atividades de Educação permanente nos municípios e Geres de
Pernambuco (Quadro 2).

Quadro 2 - Distribuição das atividades de Educação Permanente realizadas nos anos de 2017 e 2018
nos municípios do estado
Capacitações
2017
2018
11 Assessoramentos e aplicação dos instrumentos de monitoramento e
processo de trabalho tuberculose e hanseníase para profissionais da II à
XII Geres
Atualização em Hanseníase e Tuberculose para os Agentes Comunitários
de Saúde de Carpina
Capacitação para Dermatologistas da UPA-E em Hanseníase de Limoeiro

920

-

104

-

2

-

156

-

22

-

30

-

68

-

120

-

Capacitação em Manejo Clínico para médicos da atenção primária da II
Geres
Oficina de Tuberculose e Hanseníase: Diagnóstico situacional e
Construção do planejamento municipal de Tuberculose e Hanseníase de
Limoeiro
Oficina de Grau de Incapacidade e Manejo em Tuberculose para médicos
e enfermeiros dos municípios de SIrinhaém, Escada e Jaqueira
Capacitação em manejo clínico e avaliação do grau de incapacidade em
Amaraji
Capacitação para profissionais de nível médio e superior em Tuberculose
de Alagoinha
Capacitação em Manejo clínico e processo de trabalho de Tuberculose
para enfermeiros, médicos e ACS´s de Pesqueira, V e XII Geres
Capacitação em Manejo Clínico da Tuberculose para médicos e
enfermeiros

275

-

Caruaru (57
participantes)

-

Capacitação teórico-prática em Hanseníase nas I, III e IV Macrorregionais

327

-

Capacitação em processo de trabalho para Tuberculose e Hanseníase
para profissionais enfermeiros da V Geres

86

-

2 Ações de Identificação de casos suspeitos de Hanseníase - Projeto
Colméia em Recife

-

36
examinados,
sendo 7 casos
confirmados

Palestra sobre Tuberculose na FUNASE em Recife

-

19

Capacitação de PPD em Recife

-

3

-

53

-

27

-

25

-

125

-

90

-

24

-

16

Capacitação em processo de trabalho em Hanseníase para enfermeiros
em Camaragibe
Assessoramento e aplicação dos instrumentos de monitoramento e
processo de trabalho tuberculose e hanseníase na II e VI Geres
Capacitação sobre Hanseníase para profissionais de Nível Superior em
Cortês
Capacitação Teórico prático em Manejo Clínico da Hanseníase em
Arcoverde
Capacitação em avaliação de grau de incapacidade em Serviço nos
municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Garanhuns, Ouricuri e
Serra Talhada
Atualização de TB/HASEN para Agentes Comunitários de Saúde em Chã
de Alegria
Oficina de Tuberculose e Hanseníase sobre o Diagnóstico Situacional na I
Geres
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4.7.3 Vigilância de Controle da Hanseníase

4.7.3.1 Ações realizadas


Implantação do Grupo Técnico Gestor da Hanseníase (GTGH) para discussão dos casos com
difícil diagnóstico com a participação da atenção básica e vigilância dos municípios e
referências secundárias municipal e estadual;



Realização da busca de pacientes de hanseníase suspeitos de resistência medicamentosa
nos municípios de Recife e de Petrolina, em parceria com o LACEN e FIOCRUZ/RJ (Nota
Técnica SEVS n.° 22, de 27 de janeiro de 2017), com 97 resultados negativos para
resistência medicamentosa;



Realização do Projeto PEP–Hans para a quimioprofilaxia de contatos de pacientes
diagnosticados com hanseníase, em parceria com o Ministério da Saúde, realizado na VIII
Região de Saúde, no período de 2015 – 2017, sendo examinados (1.657; 1.263; 1.564)
respectivamente;



Realização do Projeto Abordagens Inovadoras para um Brasil Livre de Hanseníase em
parceria com o Ministério da Saúde, OPAS (Organização Pan Americana de Saúde) e a
Organização Nippon. Cujo objetivo é contribuir para a redução da carga da hanseníase em 20
municípios, localizados em cinco estados dentre eles, Pernambuco nos municípios de Recife,
Cabo de São Agostinho, Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes.

4.7.4.2 Resultados alcançados


Apesar de uma variação negativa, a proporção de cura voltou a apresentar tendência positiva
(2,7%) entre 2016 e 2017, relacionada à provavelmente qualificação do sistema de
informação, acarretando melhora do indicador de possíveis abandonos (Figura 13);



Aumento de 3,4% entre 2014 e 2017 dos contatos examinados. Apesar da variação, o
parâmetro manteve-se com a classificação de "regular", conforme diretrizes do programa
nacional, com uma média de 79,6% do contatos examinados dentre os registrados para os
anos da avaliação (Figura 13);



Redução de 30,8% na taxa de abandono de tratamento para hanseníase, entre 2015 e 2017
(Figura 13).

Figura 13 - Percentual de possíveis abandonos no registro ativo, cura e contatos na coorte dos casos
novos diagnosticados em hanseníase. Pernambuco, 2014-2017
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4.7.2.3 Desafios


Estimular os municípios para garantir o exame de todos os contatos próximos, sobretudo os
contatos intradomiciliares, e a detecção dos sintomáticos dermatoneurológico (2,5% da área
adscrita do PSF);



Ampliar as ações em localidades específicas de Olinda e Recife, visando eliminação da
ocorrência de casos de Grau II de Incapacidade no Diagnóstico em menores de 15 anos, com
a atividade de identificação dos grupos de maior risco, mediante campanhas nas áreas com
alta endemicidade e melhoria da cobertura e do acesso para essas populações;



Aumentar a detecção dos casos suspeitos.

4.7.4 Vigilância de Controle da Tuberculose

4.7.4.1 Ações realizadas


Normatização da Vigilância da Tuberculose para as Unidades Prisionais, por meio da
Elaboração do Caderno de recomendações para o Programa de Controle da Tuberculose nas
unidades prisionais de Pernambuco (em construção);



Normatização do grupo de trabalho sobre vigilância do óbito (VO) (Portaria SES/PE N.º 175,
de 20 de abril de 2015);



Expansão da vigilância do óbito inicialmente para 30 municípios localizados na VII, IX e X
Regionais de Saúde.



Elaboração e divulgação para todo o estado de Pernambuco do Protocolo para vigilância do
óbito com menção de tuberculose nas causas de morte;



Realização da Oficina de Implantação da Vigilância do óbito com os 12 apoiadores das
Regiões de Saúde, núcleos hospitalares de epidemiologia e os seis municípios prioritários do
Sanar (Recife, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e
Camaragibe);



Implantação da Rede de Teste Rápido Molecular (GENEXPERT) em 13 municípios: Recife
03, Olinda 01, Jaboatão 01, Cabo 01, Paulista 01, Caruaru 01, COTEL 01, LACEN 01, HOF
01, HCP 01, II Geres 01.

4.7.3.2 Resultados alcançados


Variação positiva no indicador de cura (0,4%), mantendo-se em um parâmetro regular entre
2014 e 2016, sendo a média geral de 72,5% (Figura 14);



Redução de 21,7% de abandono de tratamento, entre 2014 e 2016 (Figura 14);



Com a descentralização dos testes rápidos de HIV para atenção básica, houve aumento de
13,5% da proporção dos casos de tuberculose com testes de HIV realizados, entre 2014 e
2016 (Figura 14).
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Figura 14 - Percentual de cura e abandono de tratamento, e percentual de casos novos de
tuberculose testados para HIV. Pernambuco, 2014-2016.
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Fonte: SES/SVS/SINAN/PCT.
Dados tabulados em 04.10.18

4.7.4.3 Desafios


Estimular os municípios a busca ativa de Sintomáticos Respiratórios (1% da população) e a
cura de casos novos da Tuberculose Pulmonar (85%), ampliando a rede de diagnóstico
laboratorial através da oferta da baciloscopia de escarro;



Implantação da vigilância do óbito em todos os municípios, identificando as causas de
evitabilidade dos óbitos;



Ampliar a proporção de casos novos com Tratamento Diretamente Observado (TDO) para um
mínimo de 70%;



Manter a proporção de casos novos de tuberculose testados para HIV para o alcance da meta
de 75%, por meio da ampliação da oferta de testagem de HIV para todas as pessoas com
tuberculose;



Fortalecer a realização de cultura visando a meta de 70%.
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Capítulo 5 – Vigilância das Doenças Transmissíveis
5.1 Vigilância e controle da dengue, chikungunya, zika e outras arboviroses
5.1.1 Ações realizadas
•

Aquisição e distribuição de materiais para Regionais e municípios
Equipamentos adquiridos

Bombas costas manuais

Quantitativo
(unidades)
199

Bombas costas motorizadas

141

Veículos acoplados com equipamentos de UBV pesada

05

Equipamentos de Proteção Individual adquiridos e distribuídos para os
municípios
Tubo de Ensaio

Quantitativo
(unidades)
39.970

Pesca Larva – BRANCO

7.994

Pesca Larva – VERDE

7.994

Trena

3.997

Pipeta

11.991

Luva Raspa de Couro

3.997

Bolsa

3.997

Prancheta

3.997

Bacia Plástica

3.997

Espelho

3.997

Calculadora de Bolso

3.997

Lanterna (Recarregável)

3.997

Macacão

799

Luva de Proteção

799

Óculos de Proteção

799

Máscara de Proteção (SEMI-FACIAL)

799

Máscara de Proteção (FACIAL COMPLETA)

400

FILTRO - Máscara de Proteção

400

Capas para caixa d'água de 200 litros

40.000

Capas para caixa d'água de 500 litros

40.000

Capas para caixa d'água de 1.000 litros

40.000

Materiais Distribuídos
Guias de Vigilância de Epizootias – Febre Amarela

75

Quantitativo
(unidades)
331

•

Supervisões e visitas técnicas em 100% dos municípios em situação de risco e bloqueio (UBV
pesada e leve) em 100% dos municípios/Geres em alerta e em epidemia – segundo
necessidade e em contextos estratégicos;

•

Estruturação da Sala Estadual de Coordenação e Controle, melhorando a articulação
Nacional de acompanhamento integrado do Liraa e o acompanhamento e resposta dos
municípios, com a realização de 82 reuniões;

•

Participação nas reuniões de colegiado nas 12 Regionais de Saúde;

•

Realização de 15 Reuniões Trimestrais do Comitê de Mobilização Social para apresentação
da situação epidemiológica, definições de estratégias de ações integradas de controle com a
participação de representantes do Exército, Marinha, Celpe, Pastoral da Saúde, Compesa,
Celpe, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Chesf;

Comitê Regional de Mobilização Social
•

Realização do dia D de combate ao Aedes, anualmente, com engajamento da população
(mobilização social) e municípios nas ações armazenamento de água e de controle da
acumulação de inservíveis, resíduos e entulhos (diretriz no. 03 SNCC);

•

Contratação de mais técnicos: 05 (Nível central) e 12 (Regionais);

•

Realização de fóruns mensais de governança com as Regionais dos municípios em situação
de risco de epidemia;

•

Implantação da vigilância de epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) para febre amarela
com definição de referências nas macrorregionais;

•

Implantação da rotina vigilância entomológica de culicídeos silvestres para Febre Amarela e
Febre do Nilo nas adjacências de cada área com registro de epizootias;

•

Elaboração de manuais operacionais: Manual Técnico para atualização do número de imóveis
(Reconhecimento Geográfico - RG) dos municípios do estado de Pernambuco e Manual de
vigilância dos casos de arboviroses que evoluíram ao óbito;

•

Elaboração e publicação da versão final do Protocolo de Investigação de casos suspeitos de
arboviroses que evoluem para óbito;
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•

Realização de treinamentos/ capacitações:

Tema
Operacionalização e manutenção de
Bombas Costais Motorizadas
Sistema MOBVIDA para identificação e
eliminação
de
criadouros
por
videoconferência Identificação, eliminação e tratamento de
criadouros potenciais
Ações de Vigilância e estratégia de
controle vetorial
Identificação e eliminação de criadouros
potenciais para parceiros intersetoriais:

Atualização e ampliação do uso do SIES
(Sistema de Informação de Insumos
Estratégicos)
Atualização das atividades de controle
vetorial
Manejo Clínico de Febre Amarela –
Atualização da situação epidemiológica
da Febre Amarela Silvestre(fluxo de
informação para casos suspeitos e
vacinação prévia;
Atualização de identificação de culicídeos
silvestres
Vigilância Epidemiológica das arboviroses
– avaliação da incidência
Uso de Instrumento padronizado de
supervisões dos municípios
Atualização do SISLOC – SISPNCD

Público alvo
47 operadores de máquinas dos municípios e Regionais
ACS (participaram representantes de
municípios das 12 Regionais de Saúde)

todos

os

15 Agentes de Saúde Indígenas
146 coordenadores municipais do programa de controle
das arboviroses dos municípios da I, VI, VII, VIII, IX, X e
XI Regional de Saúde
Militares do 10º esquadrão de cavalaria mecanizada,
CMNE – Comando Militar do Nordeste – Exercito
Brasileiro (I, V e VIII Regionais de Saúde), Bombeiros, e
Marinha - Distrito Naval – Região Metropolitana
394 digitadores e coordenadores dos Municípios e
Regionais
14 Agentes novatos dos municípios de Itaquitinga e
Ferreiros
71 médicos e enfermeiros da IV Regional de Saúde
40 guias turísticos e representantes de hotelaria –
Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco);
30 funcionários da rede hoteleira de todos os municípios
com polo carnavalesco;
16 técnicos dos laboratórios de entomologia dos
municípios (Jaboatão, Olinda, Moreno e Recife) e
LABEND
212 técnicos de epidemiologia e coordenadores dos
municípios e Regionais
25 técnicos e coordenadores das 12 Regionais
49 coordenadores e digitadores da III Regional de saúde
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Vigilância Epidemiológica das arboviroses – avaliação da incidência
•

Descentralização de diagnóstico sorológico da dengue e de chikungunya para as 12 Regiões
de Saúde;

•

Implementação de duas reuniões semanais do comitê de discussão de casos de arbovirose
que evoluem para óbito;

•

Implementação de diretrizes de investigação, em âmbito domiciliar e em âmbito hospitalar,
dos casos de arbovirose que evoluem para óbito nas Regionais;

•

Desenvolvimento de estratégias, instrumentos e processos de investigação de óbitos
suspeitos de arboviroses: Interface SES, OPAS, Colômbia, MS, Instituto Evandro Chagas;

•

Implantação do diagnóstico de sorologia e RT-PC para o vírus zika no LACEN-PE;

•

Estabelecimento da vigilância de epizootias por Febre Amarela Silvestre em Unidades
sentinelas: UFRPE-RECIFE, UFRPE Garanhuns, CCZ Serra Talhada, Univasf Petrolina;

•

Cooperação técnica entre SES-MS para SES-PE para uso e colaboração no desenvolvimento
do aplicativo SI-Endemias visando a melhoria da oportunidade e qualidade dos dados
registrados no SI-PNCD;

•

Elaboração de algoritmo de manejo clínico para arboviroses e divulgação para Regionais de
Saúde, Unidades de Saúde e municípios;

•

Realização de 11 palestras em universidades, faculdades e hospitais com tema das principais
arboviroses de importância à saúde pública (Dengue, Chikungunya, Zika, Ouropuche,
Mayaro, Febre Amarela e Febre do Nilo).

5.1.2 Resultados alcançados


Redução dos coeficientes de incidência da tríplice epidemia (dengue, chikungunya e Zika), a
partir de agosto de 2016 para menos 300 casos por 100 mil habitantes caracterizando a saída
da zona epidêmica (Gráfico 1);
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Gráfico 1 – Casos prováveis de arboviroses. Pernambuco, 2011 a 2018

Fonte: Gerência de Vigilância das Arboviroses/DGCDA/SEVS-PE



Maior agilidade na discussão e classificação final (confirmação ou descarte), com participação
de SVO, LACEN-PE, e representantes de unidades de saúde percorridas pelos de pacientes
suspeitos de arboviroses que evoluem para óbito. Foram discutidos 37 casos em 2015, 59 em
2016, 228 em 2017 e até outubro de 2018 já foram discutidos 221 casos, demonstrando uma
ampliação de 516,2% no número de óbitos discutidos do ano de 2015 em relação a 2017.

Reunião para discussão de casos suspeitos de
Arboviroses que evoluíram ao óbito, residentes na I
Regional de Saúde

Reunião para discussão de casos suspeitos de
Arboviroses
que
evoluíram
ao
óbito,
por
videoconferência, residentes na IV Regional de Saúde

5.1.3 Desafios


Ampliar e qualificar a capacidade de detecção e diagnóstico de Zika para gestantes com
testes com maior sensibilidade (triagem) e especificidade (confirmação) nas unidades de
saúde;



Manter e fortalecer, em modo contínuo, as discussões do comitê de investigação de casos de
arboviroses que evoluíram para óbito, estimulando o estabelecimento de fóruns semelhantes
nos municípios mais estruturados;



Instalar o diagnóstico de Imunohistoquímica para arboviroses no LACEN-PE e LIKA-Fiocruz;



Estabelecer no LABEND/LACEN-PE o diagnóstico viral de arboviroses, incluindo Febre
Amarela e Febre do Nilo nas amostras de culicidios (vetores) urbanos e silvestres capturados.
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5.2 Vigilância da Síndrome Congênita do Vírus Zika e Doenças Neuroinvasivas
5.2.1 Ações realizadas


Instituição da notificação compulsória e imediata de microcefalia no estado;



Investigação de campo dos primeiros casos de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré,
com apoio do EPISUS.



Elaboração e divulgação para os profissionais da Rede de Saúde do 1º e 2º Protocolo Clínico
e Epidemiológico de Microcefalia;



Organização e participação em 10 (dez) mutirões para diagnóstico de Microcefalia/Síndrome
Congênita do Zika (SCZ), em parceria com a Secretaria Executiva de Atenção à Saúde de PE
(SEAS-PE) e com o Núcleo de Apoio as famílias de crianças com Microcefalia (NAFCM).
Nesses, foram realizados 732 atendimentos, onde 57 crianças tiveram o diagnóstico
confirmado, 655 diagnóstico descartado e 17 permaneceram em investigação;



Reuniões periódicas com grupo técnico para avaliação de casos em investigação, nas quais
34 crianças foram classificadas como descartadas e 03 como confirmadas;



Realização de busca ativa domiciliar e hospitalar, em Recife e outros municípios, para
desfecho dos casos (02 casos confirmados, 12 descartados e 02 inconclusivos);



Instituição de três unidades sentinelas de Doenças Neuroinvasivas Relacionadas às
Arboviroses, sendo duas na Região Metropolitana do Recife (Hospital da Restauração e
Hospital Correia Picanço) e uma no Agreste (Hospital Mestre Vitalino);



Apresentação e discussão das diretrizes nas 12 Regiões de Saúde e nos Hospitais de
Referência para SCZ;



Realização de Oficina de Planejamento para 12 apoiadores regionais do NAFCM e 12
coordenadores regionais de atenção primária em parceria com as áreas técnicas do NAFCM,
atenção primária e planejamento da SES;



Reunião de grupo técnico para avaliação de casos em investigação, onde 19 crianças foram
classificadas como descartadas e uma como confirmada;



Implantação de Comitê Gestor, de acordo com a Portaria MS 3.502, para execução da
estratégia de fortalecimento das ações de cuidado das crianças suspeitas ou confirmadas
para SCZ e outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e
herpes vírus.

5.2.2 Resultados alcançados


Redução do percentual de casos em investigação de 87,2% em 2015 para 7,0% em 2018,
considerando o total de casos notificados (Figura 1);
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Figura 1 - Percentual de casos em investigação da SCZ. Pernambuco, 2015 e 2018
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Fonte: RESP/FORMSUS/SEVS/SES-PE.
Nota: Dados sujeitos a alterações.



Ampliação da vigilância de DNI no estado, por meio da instituição de 03 unidades sentinela
que realizam a notificação semanal e investigação dos casos identificados na Rede de Saúde
de Pernambuco.

5.2.3 Desafios


Garantir oportunidade de encerramento (240 dias) dos casos e óbitos da SCZ;



Sensibilizar os profissionais das Unidades de Saúde quanto à notificação de casos suspeitos
de SCZ, por meio de reuniões técnicas periódicas;



Implantar a Vigilância das Anomalias Congênitas (visíveis ao nascer) nas maternidades no
estado;



Sensibilizar os profissionais das Unidades de Saúde quanto à notificação de casos suspeitos
de DNI, por meio de reuniões técnicas periódicas;



Expandir a vigilância sentinela da DNI para a região do sertão, por meio da implantação de
uma unidade sentinela nessa área, considerando inclusão, além da dengue, zika e
chikungunya, da investigação laboratorial da Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses em
15% dos casos com resultados negativos.

5.3 Vigilância e Controle de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar
5.3.1 Ações realizadas


Implantação da Vigilância Epidemiológica e Laboratorial de Casos Graves de Doença
Diarreica Aguda em Âmbito Hospitalar nas I, II, III, V, VII, VII, IX, XI e XII Geres;



Criação e uso de ferramenta de análise de BI - Qlikview para monitoramento da base de
dados de surtos DTA, em conjunto com a TI;



Criação e implantação de instrumento (FormSUS) de notificação eletrônica on line de surtos
transmissão hídrica e alimentar disponível na plataforma CIEVS- PE;
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Criação e implantação de instrumento on line (FormSUS) de registro das características
clínica e epidemiológica dos casos de DDA com amostras coletadas para análise laboratorial
no Lacen;



Criação do Sistema de Informação de Doenças Diarreicas Agudas - SIDDA on line para
monitoramento de casos graves de DDA, em âmbito hospitalar;



Capacitação de 18 profissionais de nove hospitais regionais para uso do Sistema
Informatizado das Doenças Diarreicas Agudas para unidades sentinela em âmbito hospitalar
(SIDDA): I, II, III, V, VII, VII, IX, XI e XII;



Investigação da circulação de enteropatógenos em 2.236 amostras de casos, óbitos e surtos
de diarreia analisadas a partir dos atendimentos na rede da atenção básica, Serviço de
Verificação de Óbito e Hospitalar Estadual;



Integração das informações do SIM e SIH como fontes de informações, junto ao SIVEP_DDA
e Sinan surto na detecção e acompanhamento da ocorrência de casos, óbitos e surtos de
DTA;



Integração intersetorial com instituições relacionadas à resposta a surtos de DTA e
intoxicação exógena: Secretaria de agricultura, Secretaria de Educação Compesa, Comando
Militar do Nordeste Polícia Civil;



Gerenciamento ativo, junto ao Lacen da distribuição e uso de insumos com o objetivo do uso
mais racional desse insumo (evitar perdas e desperdícios) - sendo distribuídos 10.576 swabs
e potes para coleta de amostras clinicas – fezes, a partir de critérios epidemiológicos e
capacidade de resposta;



Elaboração de Nota Técnica e fluxograma de vigilância de surto de DTA de origem química
em parceria com APEVISA, Cievs, Saúde do trabalhador, vigilância ambiental, Ceatox,
Lacen-PE, laboratório do Hospital da Restauração e Instituto de Criminalística;



Elaboração e divulgação de Procedimento Operacional Elaboração e sobre a vigilância de
botulismo, febre tifóide;



Integração das equipes de vigilâncias ambiental, sanitária e laboratorial no planejamento e
execução das ações para resposta às emergências de Saúde Pública, relacionadas aos
surtos e eventos inusitados de DTHA, tendo como resultado experiências bem sucedidas nos
surtos e eventos onde a vigilância trabalhou integrada de 2015-2018 (Surto de
Escombrotoxicose em Fernando de Noronha; Surto de difteria por Corynebacterium ulcerans;
investigação de casos de botulismo; isolamento de Vibrio cholerae no meio ambiente;
investigação de casos Febre Tifoide);



Participação ativa na elaboração do Manual de Vigilância Epidemiológica da cólera do
Ministério da Saúde;



Elaboração do Protocolo de Referência sobre a Vigilância da Doença de Creuztfelt-Jakob em
conjunto com técnicos do Cievs, SVO/Recife e APEVISA;



Colaboração técnica relevante da equipe de VDTHA da SES-PE na Oficina de Biossegurança
da Doença de Creutzfeldt-Jakob, promovida pelo Ministério da Saúde, para validação do
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Protocolo Nacional da Doença. Hoje a equipe da SES-PE é uma das referências nacionais no
assunto;


Recadastramento de 1.600 unidades sentinela monitoramento das DDA nos 185 municípios
do estado;



Capacitação em Monitorização de Doenças Diarreicas Agudas para Geres e municípios de
áreas prioritárias de 62 profissionais - 40 em 2017 (I Geres) e 22 (XII Geres). Em paralelo,
houve, nessas Geres, o recadastramento das unidades de monitoramento das DDA, sendo
mantidas as de melhor desempenho, a partir do histórico de notificação, e localização
(georreferenciamento);



Desenvolvimento, nas 12 Geres, da capacidade da construção e uso da ferramenta do
Corredor Endêmico para monitorar o padrão epidemiológico das DDA;



Realização de diagnóstico, a partir de bases de dados secundárias (Sinan, SIH, SIM e GAL 2007-2018), da situação epidemiológica da toxoplasmose e Síndrome Hemolítico-Urêmica
(SHU) em Pernambuco;



Estabelecimento de rotina da retroalimentação ininterrupta de informação sobre o
monitoramento de casos de DDA para Geres e SMS, com elaboração e divulgação de 195
painéis de monitoramento semanal, 45 informes mensais de DTA e 45 informes mensais de
DDA.

5.3.2


Resultados alcançados
Aumento de 30,8% nas amostras clínicas coletadas, entre os anos 2015 e 2018 em casos de
diarreia aguda para pesquisa de enteropatógenos, com aumento de 11,5% na positividade
das análises laboratoriais de amostras de casos de DDA, entre 2014 e 2018 (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Distribuição de amostras coletadas clínicas de DDA e a proporção de positividade,
segundo ano. Pernambuco, 2014-2018
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Fonte: Gal/Lacen//SEVS/SES-PE



Redução de 43,6% na notificação de surtos de DTA, entre os anos de 2014 e 2018 (Gráfico
2);



Redução de 73,3% no número de doentes acometidos pelos surtos de DTA, entre os anos de
2014 e 2018 (Gráfico 2);

Gráfico 2 - Número de surtos e de doentes por Doenças Transmitidas por Alimentos. Pernambuco,
2014-2018
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Redução de 37,1% na proporção de surto de DTA com amostras clínicas e bromatológicas
coletadas, entre 2014 e 2017 (Gráfico 3);



Aumento de 15,4% de surtos de DTA com encerramento laboratorial, entre 2014 e 2017
(Gráfico 3);

84

Gráfico 3 - Indicadores laboratoriais da vigilância de surtos de DTA. Pernambuco, 2014-2018*
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*Dados provisórios, sujeitos à atualização



Aumento de 7,8% na proporção de surtos com encerramento oportuno (até 60 dias), entre
2014 e 2018 (Gráfico 4);



Aumento de 36,1% nos municípios que notificaram 50% dos surtos de DTA oportunamente,
2014 e 2017 (Gráfico 4);



Aumento de 8,2% nos surtos com investigação oportuna (até 24h após a notificação), entre
2014 e 2018 (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Indicadores de monitoramento da vigilância de surtos de DTA. Pernambuco, 2014-2018*
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Aumento de 33,9% no número de atendimentos de casos de DDA nas Unidades Sentinela,
entre 2015 e 2017 (Quadro 1);



Aumento de 0,4% no número de casos hospitalizados por DDA, entre 2015 e 2017 (Quadro
1);
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Aumento de 15,6% no número de óbitos por DDA, entre 2015 e 2017 (Quadro 1);



Aumento de 46,5% na notificação de surtos de DTA, entre 2015 e 2017 (Quadro 1).

Quadro 1 - Distribuição de casos, óbitos e surtos de DDA segundo ano de ocorrência. PE, 2015-2018
Doença Diarreica Aguda

Fonte

2014

2015

2016

2017

2018*

MDDA

239.620

224.213

260.302

300.235

213.949

Casos hospitalizados

SIH

540.616

533.564

526.458

535.643

372.284

Óbitos

SIM

341

326

405

377

223

Surtos

Sinan

153

71

90

104

104

Casos atendidos (Unidade Sentinela)

Fonte: Sivep DDA/SIM/SIH/Sinan/SES-PE

5.3.3 Desafios


Dar seguimento processo de avaliação e recadastramento das 1600 unidades sentinela de
vigilância das DDA (MDDA), considerando a manutenção daquelas com melhor desempenho
do histórico de notificação e racionalidade da localização (georreferenciamento);



Avançar na implantação e manutenção das novas vigilâncias:
 Óbitos por DDA (diagnóstico etiológico, identificação de grupos e áreas prioritárias).
 Síndrome Hemolítica Urêmica - SHU (vigilância sentinela)
 Toxoplasmose gestacional e congênita (vigilância universal)



Elaborar e publicar de normativas técnicas (novas e de atualização) referente à vigilância das
DTHA: planos, protocolos, notas técnicas, dentre outras;



Fortalecer da vigilância das DTHA na rotina nos níveis central, regional e municipal por meio
do uso das ferramentas de Monitoramento e Avaliação e outras estratégias de gestão;



Desenvolver módulos complementares do novo Sistema de Informação de Doenças
Diarreicas Agudas - SIDDA on line: Perfis Regional, municipal e laboratório;



Implantar a VIDDAH - Vigilância Epidemiológica e Laboratorial de Casos Graves de Doença
Diarreica Aguda em Âmbito Hospitalar nas IV VI VIII, X; Geres;



Construir o plano operativo estratégico para estabelecimento de ações e matriciamento de
responsabilidades com a finalidade de aprimorar as ações de detecção e resposta a
ocorrência de casos graves e óbitos por DDA em conjunto com atenção básica, vigilância
ambiental, sanitária e laboratórios de saúde pública e o projeto Mãe Coruja;



Ampliar a parceria/cooperação com a rede de laboratórios privados para conhecimento da
circulação de enteropatógenos de interesse da saúde pública em amostras clínicas;



Manter a Fiocruz/RJ como referência para Pernambuco para pesquisa de outros vírus
entéricos em amostras clínicas negativas no Lacen para vírus e bactérias;



Promover anualmente eventos de atualização em vigilância das DTHA direcionados aos
profissionais que atuam em nível municipal, regional e outros serviços, por meio de visitas
técnicas, oficinas e capacitações nas 12 Regionais de Saúde do estado.
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Ações de campo da equipe de VDTHA

5.4 Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis
5.4.1 Ações realizadas
Como aspectos gerais da Gerência de vigilância e controle das doenças imunopreveníveis
tem as seguintes ações realizadas:


Realização de limpeza do banco de dados das doenças imunopreveníveis do SINAN Net,
SINAN Web Influenza e Sivep Gripe e compatibilização com o Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) de forma a reduzir inconsistências, duplicidades e incompletude das
informações para orientação das ações de controle;



Integração das ações de vigilância epidemiológica e laboratorial (LACEN- PE) com o
Programa Estadual de Imunização (PEI), assistência à saúde, assistência farmacêutica,
Geres e SMS dos municípios, incluindo manutenção de rotina permanente de informação de
casos e divulgação dos indicadores de cada um dos setores relacionados;



Divulgação, para a população e serviços, da situação epidemiológica e ações de prevenção e
controle de algumas doenças imunopreveníveis (influenza, sarampo e meningite) realizadas
pela SES/PE, através da imprensa (jornal escrito, rede social, rádio e televisão);
Os aspectos relacionados aos resultados alcançados e desafios para 2019, desta gerencia

estão descritos no tópico especifico de cada doença.
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5.4.1 Vigilância e Controle da Coqueluche

5.4.1.1 Ações realizadas


Visitas técnicas anuais de monitoramento dos Núcleos de VEH, em unidades sentinela para
vigilância de coqueluche (Quadro 1);

Quadro 1- Ações da Vigilância da Coqueluche realizadas pela SES/PE. Pernambuco, 2015 a 2017
Ação
Visita técnica em unidade sentinela

2015

2016

2017

Nº visitas realizadas

7

4

5

Nº profissionais

35

17

17

Fonte: GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE



Treinamentos das diretrizes e procedimentos da VE da coqueluche para alunos de residência
(16) e profissionais do nível central e Distritos Sanitários da SMS/ Recife (24);



Colaboração com ProEpi (Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de
Campo), LAPP (Latin American Pertussis Project ) e Ministério da Saúde na execução do
Curso de Epi -Info para as Regionais de Saúde de PE;



Coordenação, planejamento e realização das ações de preparação e resposta conjunta
(SES/PE- área técnica da VE de coqueluche e influenza, CIEVS/PE e LACEN/PE; I Geres e
SMS/ Jaboatão dos Guararapes) para investigação de surto de doença respiratória a
esclarecer em treinandos do CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças/Jaboatão dos Guararapes-PE). Foram envolvidas 1.400 pessoas expostas, 153
sintomáticos e dentre outras etiologias, foram investigadas a Bordetela pertussis, influenza e
outros agentes etiológicos;

Investigação integrada de surto


Elaboração e divulgação mensal de 48 Informes epidemiológicos de coqueluche para Geres,
SMS e rede de saúde;



Atualização anual dos profissionais da Rede VEH sobre situação epidemiológica e
indicadores operacionais e ações de vigilância da coqueluche. Foram 5 reuniões com a
participação de 60 técnicos em cada uma delas.
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5.4.1.2 Resultados alcançados


Aumento de 10,4% no percentual de casos de coqueluche com realização de coleta de
amostra clínica em 2018, comparando com 2014. Esse indicador vem aumentando
gradativamente, atingindo 46,7% em 2018, valor próximo da meta estabelecida (50,0%)
(Quadro 2);



Redução do percentual de casos com encerramento oportuno no período descrito (5,2%),
mas com resultados de 2018 novamente próximos à meta proposta para esse indicador
(Quadro 2).

Quadro 2- Indicadores Operacionais da Vigilância da Coqueluche - Metas, Resultados Atingidos e
Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores

Meta

2014

2015

2016

2017

2018*

Variação
2018/2014

% de coleta

50%

42,3

44,4

46,2

47,2

46,7

↑10,4

% de encerramento oportuno

80%

80,2

76,7

76

70,3

76,0

↓5,2

Fonte: Sinan/ GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)

5.4.1.3 Desafios


Atingir o percentual de 50% de casos com coleta de amostra clínica e 80% com encerramento
oportuno;



Garantir o abastecimento de insumos no LACEN para coleta e processamento das amostras;



Aprimorar as interfaces com outras áreas (áreas técnicas da VE da coqueluche e influenza,
LACEN/PE, CIEVS/PE e PEI) para investigação de surtos de doenças respiratórias, com
estabelecimento de fluxos e do diagnóstico laboratorial de diversas etiologias.

5.4.2 Vigilância e Controle da Influenza

5.4.2.1 Ações realizadas


Organização da VE e da coleta de amostras clínicas de Gripe nas unidades sentinela para
síndrome gripal (03 Recife, 01 Olinda, 01 Jaboatão dos Guararapes e 01 Paulista);



Organização da VE e da coleta de amostras clínicas de Gripe nas unidades sentinela para
SRAG em UTI (03 Recife);



Realização de treinamento anual de coleta para profissionais de saúde da rede de atenção e
serviços de vigilância em nível estadual, regional e municipal, conforme demanda dos
serviços (Quadro 1);



Visitas técnicas integradas dos serviços de epidemiologia e laboratório de saúde pública do
nível central estadual e I Geres para monitoramento dos indicadores operacionais de
operação das unidades sentinela (Quadro 1) nas SMS de Recife, Olinda, Jaboatão dos
Guararapes e Paulista;
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Treinamento anual dos serviços das referidas unidades sentinela, SMS e Geres, para
operação dos sistemas de informação relacionados ao registro dos dados de vigilância da
influenza e outros vírus respiratórios (Sivep Gripe e Sinan Web influenza) (Quadro 1).

Quadro 1 - Ações da Vigilância da Influenza realizadas pela SES/PE. Pernambuco, 2015 a 2018
Ação
Treinamento coleta amostra - rede de
saúde
Visita técnica integrada em unidade
sentinela
Treinamento operacionalização do sistema
de informação - unidades sentinela

2015

2016

2017

2018

Nº profissionais

5

70

34

60

Nº visitas realizadas

8

8

11

7

Nº profissionais

41

44

57

52

Nº profissionais

6

11

57

60

Fonte: GPCDI/ DGCDA/ SEVS/SES-PE



Atualização anual dos profissionais da Rede VEH sobre situação epidemiológica e
indicadores operacionais e ações de vigilância da influenza. Foram 05 reuniões com a
participação de 60 técnicos em cada uma delas;



Participação na validação da nova ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e na
atualização do SIVEP Gripe realizada pelo Ministério da Saúde;



Coordenação, planejamento e realização das ações de preparação e resposta conjunta
(SES/PE- área técnica da VE de coqueluche e influenza, CIEVS/PE e LACEN/PE; I GERES e
SMS/ Jaboatão dos Guararapes) para investigação de surto de doença respiratória a
esclarecer em treinandos do CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças/Jaboatão dos Guararapes-PE). Foram envolvidos 1.400 pessoas expostas, 153
sintomáticos e dentre outras etiologias, foram investigadas a Bordetela pertussis, influenza e
outros agentes etiológicos;



Divulgação da importância do uso do oseltamivir em casos que necessitam seu uso e
distribuição dessa medicação para rede de saúde pública e privada, pela assistência
farmacêutica estadual e de alguns municípios;



Elaboração e divulgação semanal de 168 Informes epidemiológicos de Influenza para Geres,
SMS e rede de saúde.

5.4.2.2 Resultados alcançados


Aumento em 127,6% no percentual de coleta de amostra clínica dos casos de SRAG em UTI
sentinela no período descrito, ultrapassando em 2018 (96,3%), a meta estabelecida em
Portaria MS (80,0%) (Quadro 2);



Manutenção, em níveis elevados do registro de informação de agregado semanal por CID10
J9 a J18 nos três últimos anos da gestão (91,0%, 100,0% e 99,0% respectivamente),
ultrapassando a meta preconizada pelo MS (90%) (Quadro 2);
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Aumento de 50,1% de realização de coleta de amostras clinicas de SG em US, em 2018, na
comparação com o ano de 2014, apesar da meta preconizada de 80% não ter sido atingida
devido a fragilidades em algumas unidades sentinelas (Quadro 2);



Redução em 24,1% da informação de atendimento em SG em 2018, em relação a 2014. Esse
indicador representa uma média do trabalho realizado pelas unidades sentinela dos
municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, que apresentam graus diferentes
de estruturação (Quadro 2);



Aumento em 50,0% do número de unidades sentinela da síndrome respiratória aguda grave
em UTI, com continuidade das unidades duas existentes (HUOC e IMIP) e inclusão do Real
Hospital Português nessa rotina entre 2014 e 2018.

Quadro 2- Indicadores Operacionais da Vigilância Sentinela da Influenza - Metas, Resultados
Atingidos e Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores VE Sentinela

Meta
2014

2015

2016

2017

2018*

Variação
2018/2014

% SE com informação de agregado
semanal de atendimento de SG

90%

87,3

74,0

65,1

64,4

66,2

↓24,2

% de SG com coleta de amostra de
acordo com o preconizado

80%

36,9

43,9

38,4

49,0

55,4

↑ 50,1

% SE com informação de agregado
semanal por CID10 J9 a J18

90%

99,1

78,8

91,0

100,0

99,0

↓0,1

% de caso de SRAG internado em UTI
com coleta de amostra

80%

42,3

81,3

82,9

88,9

96,3

↑127,6

Fonte: Sivep-Gripe/ GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)



Aumento em 726,3% na identificação da influenza nos casos de SRAG em 2018, com relação
a 2014 (Quadro 3);



Aumento de 11,9% no percentual de casos de SRAG com coletas realizadas em 2018
(88,6%), quando comparada a 2014, ultrapassando a meta preconizada (80,0%) (Quadro 3);



Redução em 70,2% do percentual de casos de SRAG encerrados oportunamente em 2018,
quando comparado a 2014. Ressalta-se que, nos anos anteriores, mais de 80,0% dos casos
foram encerrados oportunamente. Em 2018, devido a dificuldades na aquisição do insumo
para processamento das amostras no laboratório, ocorreu atraso na liberação dos resultados
e, consequentemente, no encerramento dos casos (Quadro 3);



Aumento de 958,8% do uso do oseltamivir nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), em 2018 em relação a 2014 (Quadro 3).
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Quadro 3 - Indicadores Operacionais da Vigilância Universal da Síndrome Respiratória Aguda Grave Metas, Resultados Atingidos e Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores VE Universal

Meta
2014 2015 2016 2017

2018*

Variação
2018/2014

% coleta

80%

79,2

83,8

74,6

74,9

88,6

↑11,9

% encerramento oportuno

80%

89,7

84,0

85,1

92,4

26,7

↓70,2

% identificação laboratorial de influenza

10%

1,9

0,9

6,0

5,5

15,7

↑726,3

% Uso de antiviral

25%

1,7

2,5

23,0

9,3

18,0

↑958,8

Fonte: Sinan/GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)

5.4.2.3 Desafios


Garantir, em modo contínuo, a aquisição de insumos para coleta e processamento das
amostras pelo LACEN, aumentando a proporção de casos com encerramento oportuno
(mínimo 80,0%);



Manter e ampliar a proporção de casos notificados de SRAG com registro de coleta amostras
clínicas (mínimo 80,0%);



Cadastrar e treinar todas as regionais e municípios para operação (registro de casos e
emissão de relatórios) do SIVEP Gripe, que conforme determinação do MS, será a partir de
janeiro de 2019, o único sistema de informação para registro de casos de SRAG universal e
sentinelas (SG e SRAG em UTI);



Atingir as metas de informação (90,0%) e coleta (80,0%), estabelecidas pelo MS para
vigilância sentinela da síndrome gripal;



Ampliar o uso do antiviral nos casos de SRAG e síndrome gripal com fator de risco,
principalmente nas unidades de saúde públicas para, no mínimo, 25% dos casos com essa
indicação.

5.4.3 Vigilância e Controle da Meningite

5.4.3.1 Ações realizadas


Mobilização, de forma contínua, dos serviços de vigilância (VEH), laboratório, assistência do
Hospital Correia Picanço (referencia estadual) para manutenção e fortalecimento das ações
de diagnóstico laboratorial das MB, sendo executados no período 17 reuniões da VE de
meningite da SES/PE e LACEN/PE, com os setores listados, algumas com a participação da
direção do hospital;



Realização de 09 visitas técnicas da VE e LACEN ao laboratório do HCP para acompanhar a
descentralização do diagnóstico laboratorial das meningites e adotar estratégias para seu
fortalecimento;
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Implantação da técnica de Reação de Cadeia de Polimerase em Tempo Real (RTPCR) para
meningite bacteriana no LACEN/PE;



Elaboração e divulgação de protocolo sobre coleta, acondicionamento, conservação e
transporte da amostra para diagnóstico de N.meningitidis, H. influenzae e S. pneumoniae
através da técnica de RTPCR em tempo real para o LACEN/PE;



Elaboração e divulgação do protocolo de coleta, armazenamento e transporte de material pós
mortem para o LACEN/PE;



Elaboração de estudo sobre a interferência do uso de antibiótico na identificação etiológica
dos casos suspeitos de MB ocorridos nos anos de 2017 e 2018;



Investigação de 60 casos de MB, em prontuários, nas unidades de saúde (UPA e hospitais),
para verificar uso prévio de antibióticos.



Distribuição de 2000 folders sobre ações de prevenção da doença meningocócica e
divulgação do mesmo para a população;



Elaboração e divulgação de 168 informes semanais de doença meningocócica para Geres,
SMS e rede de saúde;



Investigação de surto de doença meningocócica na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor e
COTEL, em conjunto com SMS Recife, I Geres e H. Correia Picanço;



Realização de 03 reuniões para apoio, investigação e orientação sobre quimioprofilaxia da D.
Meningocócica com a equipe da Colônia Penal Feminina do Bom Pastor e COTEL;



Investigação de surto de meningite viral em escolas no município de Paulista, em conjunto
com a SMS/Paulista e I Geres, contando com o apoio do Hospital Correia Picanço,
LACEN/PE e Laboratório de Referência Nacional para Enterovírus (Fiocruz/RJ), para
definição de caso e pesquisa do agente etiológico;



Elaboração de fluxograma de orientações e condutas das meningites virais em pediatria para
divulgação na rede de saúde.

5.4.3.2 Resultados alcançados


Apesar da redução de 1,2% no percentual de casos com investigação oportuna em 2018,
quando comparado a 2014, esse indicador manteve-se elevado, ultrapassando a meta
proposta em 22,25% em 2018 (Quadro 1);



Aumento de 42,6% no percentual de encerramento dos casos de MB pelo critério laboratorial
em 2018, em relação a 2014. A meta planejada foi atingida em 2015 e 2016, a partir da
introdução de novas técnicas diagnósticas (PCR e látex) (Quadro 1);



Manutenção em valores elevados, acima de 90%, da proporção de casos com encerramento
oportuno, variando entre 90,2 e 97,8% (Quadro 1).
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Quadro 1- Indicadores Operacionais da Vigilância da Meningite - Metas, Resultados Atingidos e
Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores

Meta

2014

2015

2016

2017

2018*

Variação
2018/2014

% Investigação oportuna

80%

99,0

97,8

98,2

97,6

97,8

↓1,2

% Encerramento p/ critério
laboratorial

50%

31,9

56,2

55,4

38,1

45,5

↑42,6

% Encerramento oportuno

80%

96,6

97,8

90,2

94,1

94,4

↓2,3

Fonte: Sinan/GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)

5.4.3.3 Desafios


Capacitar SMS, Geres e equipes de saúde nos presídios sobre condutas diante caso
suspeito/surto de meningite;



Aumentar o percentual de casos de MB encerrados pelo critério laboratorial para, no mínimo
50%, por meio da adoção das seguintes estratégias:
 Ampliar a descentralização do diagnóstico etiológico das meningites bacterianas,
aumentando o número de hospitais públicos e privados do interior e Região
Metropolitana do Recife, laboratórios, SVO e IML enviando amostras clínicas para
realização de PCR no Lacen;
 Resgatar rotina de aquisição do Látex para diagnóstico dos casos suspeitos de
meningites bacterianas;
 Concluir o estudo sobre a interferência do uso de antibiótico na identificação etiológica
dos casos suspeitos de MB, subsidiando estratégias para aumentar a detecção dos
agentes microbianos, através da cultura e PCR das amostras clínicas.

5.4.4 Vigilância e Controle da Poliomielite e Paralisia Flácida Aguda

5.4.4.1 Ações realizadas


Monitoramento dos 238 casos notificados de PFA, com cumprimento, na grande parte (mais
de 90%), dos procedimentos de exame clínico, revisita e encerramento, junto ao Hospital da
Restauração (HR), Geres e SMS;



Reuniões no HR para revisão, avaliação e classificação dos casos de PFA, e reforço à rotina
de coleta e notificação;



Encerramento, junto ao MS, os casos de PFA com sequelas que não tiveram coleta ou nos
quais essa coleta foi inoportuna, por meio do resgate das informações dos prontuários do HR;



Elaboração e divulgação pela SES-PE de Nota Informativa sobre Ocorrência de casos de
poliomielite nas Américas em resposta ao ocorrência de suspeita do risco de emergência do
vírus vacinal Sabin 3 na Venezuela (posteriormente descartado) para a rede de saúde e
profissionais de vigilância;

94



Implementação da rotina de elaboração e divulgação de Boletim Epidemiológico Paralisia
Flácida Aguda para a rede de saúde e profissionais de vigilância.

5.4.4.2 Resultados alcançados


Cumprimento e superação da meta mínima de detecção de casos de PFA (27 casos em <15a
por p/100 mil hab.) de casos em todos os anos (Quadro 1);



Cumprimento e superação da meta mínima de investigação oportuna (80%), entre 2014 e
2017 (Quadro 1);



Redução de 10,8% no percentual de casos de PFA com coleta oportuna. Nesse indicador, em
alguns anos do período, a meta estabelecida foi atingida (Quadro 1).

Quadro1 - Indicadores Operacionais da Vigilância das Paralisias Flácidas Agudas/Poliomielite- Metas,
Resultados Atingidos e Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores

Meta
2014 2015

Taxa de Notificação em <15a (1 p/100 mil)

2016 2017

2018*

Variação
2018/2014

27

64

64

74

58

42

↓34,4

% Coleta oportuna

80%

64

83

53

81

57,1

↓10,8

% Investigação oportuna

80%

97

100

95

100

97,7

↑0,7

Fonte: Sinan / GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)

5.4.4.3 Desafios


Capacitar e sensibilizar semestralmente a equipe da VEH do Hospital da Restauração a
realizar notificação e coleta oportuna;



Capacitar as SMS e Geres na realização das revisitas dos casos de PFA, para aumentar o
percentual de casos encerrados oportunamente.

5.4.5 Vigilância e Controle do Sarampo/Rubéola

5.4.5.1 Ações realizadas


Mobilização de todos os municípios e Geres, em parceria com o Programa Estadual de
Imunização, para o cumprimento dos parâmetros essenciais de detecção de caso e de
cobertura vacinal;



Produção de cinco notas informativas sobre o risco de reintrodução do sarampo e divulgação
para Geres, SMS, rede e profissionais de saúde;



Participação em oficina da VE com as SMS na I Região de Saúde sobre a vigilância do
sarampo e rubéola;



Realização de reuniões com as Regionais de Saúde, Colegiados das Geres e SMS/Recife
para atualização da situação do sarampo e ações de VE do sarampo e rubéola;
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Participação da SES/PE na aplicação da ferramenta da OMS para avaliação de risco da
ocorrência de surto de sarampo. O trabalho desenvolvido pela SES/PE foi apresentado em
reunião, com representantes da OPAS, CDC, MS e SES/CE, com o objetivo de adaptar essa
ferramenta para países sem circulação do vírus;



Participação da Oficina de Resposta Rápida aos Surtos de Sarampo e Rubéola na Fase de
Pós-eliminação promovidas pelo MS e OPAS;



Elaboração do Plano de Sustentabilidade da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da
Rubéola Congênita em Pernambuco;



Enfrentamento de surto familiar de sarampo no Recife, com um caso importado de
Manaus/AM, gerando três casos secundários;



Elaboração de 24 Boletins com indicadores operacionais da VE das Doenças Exantemáticas
por Geres e divulgação para essas instâncias administrativas;



Elaboração do Plano de Contingência para o Sarampo (em andamento).

5.4.5.2 Resultados alcançados


A taxa de notificação de doenças exantemáticas foi acima da meta de 2 notificações/100.000
habitantes em 2018, evidenciando uma vigilância sensível, apesar da mesma ter reduzido em
relação ao ano do surto em 2014 (Quadro 1);



O percentual de casos de doenças exantemáticas com envio oportuno de amostras clínicas e
resultado oportuno foi elevado em 2018 (95% e 90% respectivamente) e com aumento do
segundo indicador de 6%, em relação a 2014 (Quadro 1);



Redução de 16% no percentual de casos de doenças exantemáticas com encerramento pelo
critério laboratorial em 2018, quando comparado a 2014 (Quadro 1);



A investigação oportuna também se mostrou com indicador acima da meta em todos os anos,
chegando a 87% em 2018 (Quadro 1).

Quadro 1 - Indicadores Operacionais da Vigilância das Doenças Exantemáticas (Sarampo e Rubéola)
- Metas, Resultados Atingidos e Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores
Meta
Variação
2014
2015 2016 2017 2018*
2018/2014
2,0/100
Taxa de notificação
6,1
2,5
0,7
0,8
2,2
↓64%
mil hab.
Envio oportuno de amostras
80%
95%
97%
95%
92%
95% Manutenção
ao LACEN
Resultado oportuno de
80%
85%
80%
35%
72%
90%
↑ 6%
amostras
Encerramento por critério
100%
87%
78%
61%
86%
73%
↓16%
laboratorial
Investigação oportuna
80%
88%
82%
81%
89%
87%
↓ 1%
Fonte: Sinan / GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
* Dados provisórios (até SE35)
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5.4.5.3 Desafios


Monitorar indicadores operacionais da vigilância das doenças exantemáticas;



Realizar reuniões sistemáticas com as Regionais e Municípios para a apresentação e
discussão dos indicadores de monitoramento das doenças exantemáticas;



Elaborar e divulgar boletim de atividades com análise dos indicadores de VE por Geres;



Supervisionar os municípios silenciosos para doenças exantemáticas;



Realizar visitas para assessoria, supervisão às ações e planejamento conjunto às SMS e
participação, de forma complementar às SMS, nas investigações e ações de prevenção e
controle das doenças exantemáticas;



Intensificar as ações para melhorar a qualidade do banco de dados das doenças
exantemáticas do SINAN;



Manter Pernambuco livre da circulação do vírus do sarampo na forma endêmica.

5.4.5 Vigilância e Controle da Difteria/Tétano

5.4.5.1 Ações realizadas


Mobilização, por meio de reuniões/treinamentos das 12 Geres, SMS e serviços de vigilância
epidemiológica hospitalar, para manter alerta e aumentar sensibilidade de detecção a casos
suspeitos de difteria e tétano;



Mobilização e discussão com serviços de vigilância e de referência da atenção aos casos de
tétano, com o objetivo de aprimorar o manejo clínico dos casos e reverter a tendência de
aumento da letalidade dessa enfermidade em Pernambuco;



Estabelecimento de fóruns técnicos junto aos profissionais do HUOC, Programa Estadual de
Imunização, Comitê Assessor Permanente de Imunizações de Pernambuco CAPI/PE e outros
serviços componentes para apoio à definição de diretrizes e tomada de decisão, em resposta
aos casos de difteria no estado;



Detecção e Resposta de surto familiar de difteria por Corynebacterium diphtheriae no
município de Salgueiro: detecção, investigação e confirmação oportuna de casos de difteria.
Resposta rápida (bloqueio vacinal e coleta de amostra de contatos), administração de soro
antidiftérico nos pacientes, com reversão de quadro clínico em 02 de 03 enfermos atendidos
no HUOC;



Detecção de pacientes humanos e epizootias (canino) com infecção por Corynebacterium
ulcerans, no município de Chã Grande/PE: Enfermidade zoonótica emergente no Brasil, com
quadro infeccioso pseudomembranoso similar ao do C. diphtheriae.



Realização de ações integradas para detecção, investigação e prevenção de casos pelo
Corynebacterium ulcerans envolvendo a vigilância da SMS/ Chã Grande, I Geres e SES/PE
(áreas técnicas das D. imunopreveníveis, de veiculação hídrica e alimentar e zoonoses);
LACEN; APEVISA e PEI. Participaram também o HUOC e o laboratório de referência da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro;
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Elaboração do POP de difteria em conjunto com o CIEVS/PE para dispensação e
administração do soro antidiftérico junto ao Butantã nos finais de semana e feriados;



Controle e monitoramento dos efeitos adversos do soro antidiftérico (SAD).

5.4.5.2 Resultados alcançados


Aumento da detecção de casos de difteria de 450,0% em 2015, comparando com 2014,
quando foram confirmados 11 casos da doença, sendo identificado um agente inusitado
(Corynebacterium ulcerans). No entanto, nos últimos três anos ocorreu nova redução
(Quadro1);



Aumento em 2018, comparando com 2014, dos percentuais de casos de difteria com
investigação oportuna (em 14,3%), realização de coleta (em 60,0%) e encerramento oportuno
(em 33,3%) (Quadro 1).

Quadro 1 - Indicadores Operacionais da Vigilância da Difteria - metas, resultados atingidos e variação
percentual no período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores
Variação
2014
2015
2016
2017
2018*
2018/2014
Número de casos confirmados

2

11

1

-

1

↓50,0

% Investigação oportuna
% Coleta realizada

87,5
62,5

91,2
100,0

100,0
100,0

71,4
100,0

100,0
100,0

↑14,3
↑60,0

% Encerramento oportuno

75,0

58,8

60,0

42,9

100,0

↑33,3

Fonte: Sinan / GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)



Redução da ocorrência de casos de tétano acidental (58,3%) em 2018, quando comparado a
2014 (Quadro 2);



Ausência de casos de tétano neonatal na população pernambucana (último caso: 2011)
(Quadro 2);
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Aumento de 33,3% no número de óbitos por tétano acidental, no período, bem como da
letalidade da doença (Quadro 2);



Redução de 18,4% no encerramento oportuno dos casos da doença em 2018, comparando
com 2014 (Quadro 2).

Quadro 2 - Alguns Indicadores Operacionais da Vigilância do Tétano - Metas, Resultados Atingidos e
Variação Percentual no Período. Pernambuco, 2014 a 2018
Resultado
Indicadores
Variação
2014
2015
2016
2017
2018*
2018/2014
Número de casos confirmados
Óbitos
% Encerramento oportuno

12

11

5

8

5

↓58,3

3
70,0

4
88,9

55,6

4
50,0

4
57,1

↑33,3
↓18,4

Fonte: Sinan / GPCDI/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados provisórios (até SE35)

5.4.5.3 Desafios


Elaborar Plano de Ação para intensificação da vigilância epidemiológica da difteria, tétano
acidental e neonatal;



Sistematizar fluxo de informação imediato dos casos de tétano para as diversas áreas
envolvidas com a prevenção, com o objetivo de evitar a ocorrência de novos casos / com
mais gravidade;



Criar estratégias para sensibilização, dos profissionais das unidades de saúde, para
identificação precoce de casos suspeitos dessas doenças, notificação, investigação e adoção
de ações de assistência oportunas.

5.4.6 Vigilância e Controle da Caxumba

5.4.6.1 Ações realizadas


Inclusão da parotidite na Lista Estadual de Doenças de Notificação Compulsória Imediata
(Portaria Nº 390, de 14/09/2016);



Mobilização da rede de atenção à saúde, serviços de vigilância em saúde das SMS e Geres
sobre as diretrizes de vigilância e controle de casos e surtos de parotidite e fortalecimento da
suspeita e manejo clínico dos casos;



Reunião com 24 técnicos da VE dos Distritos Sanitários do Recife e 16 residentes de
vigilância em saúde da SMS/Recife para apresentação das atualizações da vigilância
epidemiológica da caxumba entre outras enfermidades Imunopreveníveis de transmissão
respiratória;



Estabelecimento de rotina de resposta coordenada aos casos/surtos de caxumba por meio de
ações integradas entre as equipes de vigilância epidemiológica, do programa de imunização,
das SMS dos municípios com casos notificados, além de sociedades de especialidades;
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Realização de projeto piloto com as SMS de Olinda, Jaboatão e Recife para aprimoramento
da vigilância epidemiológica da parotidite.

5.4.6.2 Resultados alcançados


Aumento da sensibilidade e registro de casos e surtos de caxumba, com registro, a partir de
2017 de 41 surtos (198 casos) e, em 2018, 16 surtos com 350 casos.

5.4.6.3 Desafios


Aprimorar a vigilância da caxumba em Pernambuco, fortalecendo o sistema de informação da
doença;



Realizar visitas para assessoria, supervisão às ações e planejamento conjunto às SMS e
participação, de forma complementar às SMS, nas investigações e ações de prevenção e
controle.

5.5 Vigilância e Controle da Leptospirose
5.5.1 Ações realizadas


Elaboração de instrumento para investigação dos óbitos por leptospirose pelas equipes de
vigilância das SMS no estado;



Realização de curso sobre manejo clínico de casos suspeitos de leptospirose para 30
médicos e enfermeiros da rede estadual de atenção, com ênfase para I Geres;



Participação no "Curso de Vigilância Básica, Investigação de Surto e Encerramento dos
Casos de Leptospirose pelo Critério Laboratorial", promovido pela Secretaria de Vigilância em
Saúde/MS, realizado setembro de 2018;



Mobilização de 08 Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da I Geres para fortalecimento
das ações de detecção (suspeita) e notificação de casos de leptospirose.

5.5.2 Resultados alcançados


Observa-se uma redução de 26,1% no número de óbitos, quando comparado os anos 2014 e
2018. Contudo, em 2017, infere-se o aumento do número de óbitos, as fortes chuvas
ocorridas no período de maio a julho (Gráfico 1).



Observa-se tendência de redução, em dias, da duração da investigação, desde a notificação
até o encerramento (oportunidade de encerramento), passando de uma média de 77,6 dias,
em 2014, para 48,2 dias, em 2018. Atingindo-se a meta preconizada pelo MS para este
parâmetro (Gráfico 2).
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Gráfico 1 - Número de óbitos por leptospirose em Pernambuco, 2014 a 2018*
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Gráfico 2 - Oportunidade de encerramento dos casos de Leptospirose. Pernambuco, 2014-2017
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Fonte: SINAN/SES/PE

5.5.3 Desafios


Estruturar e fortalecer a vigilância de leptospirose com prioridade para a I e IV Geres,
destacando a necessidade de cumprimento das atividades essenciais; do programa para
monitorar a ocorrência de casos e surtos;



Recuperar capacidade estadual (recursos humanos LABEND/LACEN) de execução de rotina
do diagnóstico laboratorial de identificação de sorovares circulantes da leptospirose por meio
microaglutinação (MAT) – Atividade obrigatória segundo MS ;



Iniciar rotina e formalizar grupo de discussão de óbitos suspeitos de Leptospirose, com a
participação de médico da Secretaria de Saúde, da área técnica do Nível Central, das
Regionais de Saúde e dos municípios relacionados.
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5.6 Vigilância e Controle dos Acidentes por Animais Peçonhentos
5.6.1 Ações realizadas


Capacitação para 20 médicos e 30 enfermeiros do Hospital Mestre Vitalino no atendimento de
acidentes com animais peçonhentos e fornecimento dos imunobiológicos;



Descentralização do soro antiescorpiônico para os municípios de Jaboatão dos Guararapes
(Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres), Goiana (Hospital Belarmino Correia) e Vitória de
Santo Antão (Hospital João Murilo de Oliveira);



Redistribuição das unidades de referência para atendimento às vitimas de acidentes ofídicos
para: I Geres (Hospital da Restauração), IV Geres (Hospital Mestre Vitalino), VI Geres
(Hospital Regional Ruy de Barros Correia), VII Geres (Hospital Regional Inácio de Sá), VIII
Geres (Hospital Universitário – UNIVASF), IX Geres (Hospital Regional Fernando Bezerra) e
XI Geres (Hospital Professor Agamenon Magalhães);



Realização de Palestras Educativas para população em geral dos municípios da Região
Metropolitana e segmentos específicos da sociedade sobre Prevenção de Acidentes com
Animais Peçonhentos;



Treinamento para 150 profissionais de saúde da IV e VI Regional de Saúde para o
atendimento dos acidentes com animais peçonhentos.

5.6.2 Resultados alcançados


Entre 2014 e 2018, observa-se um aumento de 35,8% na detecção e registro das ocorrências
de acidentes por animais peçonhentos (tabela 1).

Tabela 1 - Casos de acidentes com animais peçonhentos por ano. Pernambuco, 2014 a 2018
Ano
Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Ign/Branco Total
2014

750

154

9.538

66

1.451

567

240

12.766

2015

1.063

182

8.677

72

1.290

549

248

12.081

2016

1.286

198

10.426

70

996

484

390

13.850

2017

956

223

15.286

93

1.429

684

348

19.019

2018*

769

230

13.043

135

1.975

881

307

17.340

Total

4.824

987

56.970

436

7.141

3.165

1.533

75.056

Fonte: SINAN/PE
*Dados até setembro/2018

5.6.3 Desafios


Capacitar os 04 serviços de atenção, Hospital Regional Ruy de Barros Correia, Hospital
Regional Inácio de Sá, Hospital Regional Fernando Bezerra e Hospital Professor Agamenon
Magalhães, aos casos de acidente por animal peçonhento, sobre as orientações de
prescrições corretas e completas para cada tipo de acidente.
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5.7 Vigilância e Controle da Esporotricose
5.7.1 Ações realizadas


Implantação do Diagnóstico animal e humano no Labend;



Inclusão dessa zoonose na lista de Doenças de Notificação Compulsória; portaria estadual de
n° 279 de 23/07/2015;



Elaboração e distribuição de material educativo (2.000 folders) para os municípios da I
Regional de Saúde;



Realização de oficina para implantação da vigilância, com participação de 52 técnicos,
envolvendo, universidade, conselho de medicina veterinária, Anclivepa, e técnicos dos
municípios com maior prevalência da doença;



Participação da oficina de vigilância das zoonoses fúngicas por ocasião do 54º Congresso
da Sociedade de Medicina Tropical, realizado em Recife, no período de 02 a 05 de setembro
de 2018.

5.7.2 Resultados alcançados


Aumento de 700% do número de notificações de casos de esporotricose no estado,
decorrentes das capacitações realizadas junto aos municípios (Quadro 1).

Quadro 1- Número de casos notificados e confirmados de Esporotricose. Pernambuco, 2016-2018
Casos
2016
2017
2018*
Notificados

13

133

126

Confirmados

8

30

42

Total

21

163

168

Fonte: Sinan- SES/PE
*Dados sujeitos à atualização

5.7.3 Desafios


Manter e fortalecer o diagnóstico da esporotricose humana e animal em toda rede de atenção
do estado, descentralizando esse exame para todas as regionais de saúde;



Rediscutir com os municípios da I Regional de Saúde a portaria que legisla sobre os termos e
prazos da rotina de eutanásia de animais portadores ou enfermos pela Esporotricose que não
possuam responsáveis por sua atenção.

5.8 Vigilância e Controle da Raiva
5.8.1 Ações realizadas


Realização da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Canina e Felina alcançando,
anualmente, uma cobertura em torno de 80%;
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Redistribuição das unidades de referência para tratamento profilático, pré e pós-exposição
dos acidentes com animais agressores potencialmente transmissores da raiva como resposta
a falta de vacinas e soro antirrábico; Recife 2 unidades, Olinda 1 unidade, Paulista 1 unidade,
Igarassu 1 unidade, Camaragibe 1 unidade, São Lourenço 1 unidade, Jaboatão 2 unidades,
Vitória de Santo Antão 1 unidade e Cabo de Santo Agostinho 2 unidades;



Realização de Oficinas de Vigilância e Controle com foco na adequação do tratamento
profilático e envio de amostras animal para os municípios e regionais de saúde de Limoeiro,
Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina;



Realização de palestra sobre Vulnerabilidade para Raiva nos centros urbanos no I Seminário
de Vigilância e Controle da raiva, em Homenagem aos 115 anos do Instituto Pasteur - São
Paulo;



Participação na Elaboração no Plano de Controle de Gatos Feraz no Arquipélago de
Fernando de Noronha.

5.8.2 Resultados alcançados


Melhoria da capacidade dos serviços de saúde de avaliar o acidente e de prescrever o
soro/vacina (50%) de acordo com suas características.



Redução significativa dos casos de raiva canina pelas variantes (1 e 2), comprovando que as
campanhas de vacinação tem impactado no controle dessa zoonose (Quadro 1).

Quadro 1 – Número de casos de raiva canina e humana. Pernambuco, 2014 a 2018*
ANO
RAIVA CANINA**
RAIVA HUMANA***
2014

-

-

2015

1

-

2016

4

-

2017

1

1

2018

-

-

Fonte: CPZ/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados sujeitos à atualização
** Variante de raposa
*** Variante de morcego

5.8.3 Desafios


Reestruturar o diagnóstico de raiva no LABEND/PE (atualmente as amostras são
encaminhadas ao LACEN-BA).

5.9 Vigilância e Controle de IST/AIDS/HV
5.9.1 Ações realizadas


Implantação de 07 Serviços de Atenção Especializada em HIV/Aids (SAE) nos municípios de Belo
Jardim, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, Escada, Ipojuca e Araripina;
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Implantação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV - PrEP no SAE do Hospital Universitário Oswaldo
Cruz;



Implantação do serviço de referência (HUOC) para atendimentos dos casos de hepatites
diagnosticados pelo sistema prisional;



Implantação do atendimento de criança exposta e criança infectada pelo HIV no Hospital Correia
Picanço (SAE pediátrico);



Implantação da rotina de testagem rápida para HIV/Sífilis e Hepatites Virais no Laboratório da
Mulher;



Implantação do Comitê Estadual de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis, Hepatite B
e C e óbito por Aids;



Descentralização da testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatite B e C para as unidades básicas de
saúde de 171 (92,4%);



Realização de ações de testagem rápida e aconselhamento: 44 pelo Fique Sabendo, 21 pelo
Governo Presente e 189 pelo Projeto Quero Fazer em parceria com a Aids Healthcare
Foundation - AHF, totalizando 16.514 de HIV, 8.242 de sífilis, 1.217 de Hepatite B e 1.431 de
Hepatite C;



Realização de parceria com a UNESCO para implementação de tecnologias inovadoras de
educação e saúde para prevenção das IST/HIV/Aids no estado de Pernambuco, por meio de
projeto aprovado pela Agência Brasileira de Cooperação - ABC;



Distribuição de 77 milhões de preservativos penianos, 1,2 milhão de preservativos vaginais e 6,8
milhões sachês de gel lubrificante;



Aquisição e distribuição de 1.500 seringas preenchidas de Polimetilmetacrilato 30%, para reparo
de lipodistrofia facial para as pessoas vivendo com HIV/Aids;



Distribuição de 103.050 frascos-ampola de penicilina benzatina e 34.100 de penicilina cristalina
para Geres e serviços de atenção à saúde para garantia do tratamento de sífilis, enviadas pelo
Ministério da Saúde;



Aquisição de 136 mil latas de fórmula láctea infantil do 1º semestre de vida com distribuição para
as crianças expostas ao HIV até o 6º mês de vida;



Realização de 09 treinamentos de Vigilância Epidemiológica;



Realização de 32 formações de multiplicadores e executores em testes rápidos de HIV, Sífilis e
Hepatites B e C;



Realização de 01 formação de executores no teste Imunoblot Rápido, em parceria com o Lacen;



Realização de 13 treinamentos de Manejo Clínico das pessoas com IST/Aids/HV;



Realização de 01 treinamento em Reclink III para os profissionais da SES;



Realização de 12 encontros em parceria com Conselho Regional de Enfermagem e apoiadores
do Ministério da Saúde para os profissionais de enfermagem dos 11 municípios prioritários para
sífilis em Pernambuco, sobre os aspectos legais da enfermagem no enfrentamento da sífilis;



Realização de 02 seminários: 01 sobre Transmissão Vertical em parceria com a Saúde da Mulher
do estado e 01 sobre Saúde LGBT para os profissionais de saúde do estado;
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Realização de 37 visitas técnicas nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), Serviços
de Atenção Especializada em HIV/Aids (SAE) e maternidades do estado para atualização e
monitoramento das atividades desenvolvidas;



Realização de 04 visitas técnicas para o assessoramento em Vigilância Epidemiológica nas VIII,
IX, VII e XI Geres;



Realização de 15 Jornadas de Prevenção de IST/Aids/HV nos municípios e Geres do estado
(Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Bodocó, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Itapissuma,
Limoeiro, Ouricuri, Petrolina, Recife, Trindade, Salgueiro e Serra Talhada);



Aquisição e distribuição de 750 mil folders de IST/Aids; 35 mil cartazes e 01 campanha de mídia
publicitária sobre ações de prevenção as IST/Aids/HV para todos os municípios do estado;



Produção e publicação, no site da SES e redes sociais, de 03 boletins epidemiológicos sobre o
HIV/Aids, 03 sobre a Sífilis e 02 sobre as Hepatites Virais.

Ação de prevenção realizada em alusão ao
dia nacional de combate à sífilis

I Jornada de enfrentamento e prevenção da
sífilis em Pernambuco

Treinamento de multiplicadores e executores
em teste rápido

Ação de testagem rápida e aconselhamento
em parceria com o município de Passira

5.9.2 Resultados alcançados


Redução de 17,7% (entre 2014 e 2017) nos casos de transmissão vertical do HIV/Aids por
meio da distribuição de fórmula láctea para crianças de mães soropositivas (Gráfico 1);
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Gráfico 1 - Casos de Aids em menores de 5 anos segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2008 a
2018*
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Fonte: Sinan/Programa Estadual IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados atualizados em 22/10/2018, sujeitos à alteração



Ampliação de 23% dos Serviços de Atenção Especializada em HIV/Aids;



Ampliação em 660% da oferta da testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatite B e C nas Redes
de Atenção (Gráfico 2);

Gráfico 2 - Número de testes rápidos distribuídos segundo tipo do teste e ano de distribuição.
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Fonte: Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados atualizados em 30/09/2018, sujeitos à alteração



Aumento de 38,9% para 92,4% dos municípios realizando a testagem rápida na Atenção
Primária para gestantes (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Percentual de municípios que realizaram teste rápido para HIV e Sífilis em gestantes na
Atenção Primária, segundo ano de testagem. Pernambuco, 2015 a 2018*
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Fonte: Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados atualizados em 30/09/2018, sujeitos à alteração

5.9.3 Desafios


Aplicar a rotina de uso da penicilina pelos profissionais nas unidades básicas de saúde;



Ampliar as redes de Profilaxia Pós-Exposição nos Hospitais Regionais e dos serviços com
oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV em 06 novos serviços para diminuição do risco de
infecção das IST/Aids/HV;



Ampliar o número de SAE de 37 para 41, visando um melhor acompanhamento das pessoas
vivendo com HIV e crianças expostas;



Reduzir o número de casos de sífilis congênita por meio da execução das ações
reprogramadas do Plano Estadual de Enfrentamento, Prevenção e Controle da Sífilis de
Pernambuco;



Formar profissionais de saúde de Pernambuco como multiplicadores da estratégia de
prevenção combinada às IST;



Implementar a Linha de Cuidado da Transmissão Vertical das IST/Aids/HV por meio da
definição de fluxo estratégico nas redes de atenção à saúde;



Reduzir a transmissão da epidemia e óbitos por Aids em jovens por meio da execução do
Plano de Prevenção do HIV para Jovens;



Monitorar sistematicamente o processo de trabalho e manejo dos casos infectados pelo
HIV/Sífilis/Hepatite por transmissão vertical, assim como dos óbitos por Aids;



Aumentar o conhecimento da população acerca das infecções sexualmente transmissíveis e
suas formas de prevenção por meio de campanha de mídia.
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5.10 Vigilância e Controle da Malária
5.10.1 Ações realizadas


Estabelecimento do Hospital Universitário Oswaldo Cruz como Referência Médica em PE
para o diagnóstico e tratamento da malária (Portaria Conjunta SES/SECTI/PE Nº001/2016);



Capacitação para 13 técnicos de laboratório na microscopia da malária (IV, VII, IX Geres),
realizada pelo LACEN/vigilância epidemiológica;



Estabelecimento e atualização, em conjunto com a equipe da ANVISA do Porto do Recife, do
fluxo de notificação, diagnóstico (LACEN/LABEND) e tratamento dos casos suspeitos de
malária detectados em navios de fundeio (não atracados);



Capacitação para os agentes de saúde e enfermeiros da área indígena de Pernambuco na
vigilância da doença e controle químico residual;

Capacitação vigilância da Malária e controle químico residual para
ACS e Enfermeiros da Área Indígena


Realização de Oficina de Trabalho para 27 profissionais sobre diretrizes e fluxos para o
diagnóstico da malária em Pernambuco, realizado pelo LACEN/Vigilância (I, IV, VI, VII, VIII,
XI, Recife e Jaboatão dos Guararapes);



Capacitação no manejo clínico da malária para 46 profissionais médicos e enfermeiros de
hospitais públicos e privados: realizado pela referência nacional no HUOC (HUOC; Hospital:
Santa Joana, Português, D’Ávila, Memorial S. José);

Capacitação no manejo clínico e vigilância da malária em PE no PROCAPE
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5.10.2 Resultados alcançados


Aumento do numero de unidades laboratoriais que executam diagnóstico laboratorial e
fornecem medicação para malária: de 03 unidades em 2014 (Labend e na IV e VII Geres),
para mais 06 unidades, atualmente (V, VI, VIII, IX Geres, Fernando de Noronha e HUOC),
totalizando 09 unidades.

5.10.3 Desafios


Melhorar a notificação no Sinan em tempo oportuno por meio do trabalho com as VEH, dos
hospitais e das vigilâncias regionais;



Melhorar a suspeição da doença por meio da capacitação para médicos da rede de atenção;



Capacitar médicos da rede de atenção publica e privada com o objetivo de melhorar a
oportunidade de diagnóstico e tratamento dos casos de malária (indicador do PQ-AVS);



Sensibilizar os gestores municipais e profissionais de saúde da importância do diagnóstico
oportuno em região não endêmica nas CIR.
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Capítulo 6 – Vigilância Ambiental
6.1 Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA)
6.1.1 Ações realizadas


Realização de 35 capacitações em Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(Vigiagua) para 394 técnicos de 185 municípios nas 12 Gerências Regionais de Saúde;



Realização de 44 capacitações e atualizações em Sistema de Informação da Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) para 394 técnicos do Vigiagua de 185
municípios e das 12 Gerências Regionais de Saúde;



Participação em 19 reuniões de Colegiados Intergestores das 12 Gerências Regionais de
Saúde para apresentação dos indicadores de monitoramento do Vigiagua;



Realização de 241.566 análises de água para consumo humano, sendo 91.962 para
pesquisa microbiológica de coliformes totais/Escherichia coli, 72.595 para turbidez e 77.009
para cloro residual livre;



Parceria com a Funasa para análises laboratoriais da água para consumo humano das III e
XII Geres, beneficiando 32 municípios das Zonas da Mata Norte e Sul;



Notificação de 168 surtos por água de consumo humano;



Realização do Curso de Inspeção Sanitária em Sistemas de Abastecimento de Água, para 25
profissionais de 03 municípios e 11 Gerências Regionais de Saúde (Geres);



Recebimento do Título “Amigos do Comando Militar do Nordeste - 2016” pelas ações
conjuntas com o Exército Brasileiro no programa Operação Pipa;



Reuniões de monitoramento e planejamento de ações da qualidade da água para consumo
humano com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa);



Realização do Monitoramento ambiental de Vibrio cholerae em amostras ambientais com
3.584 amostras analisadas, com 12 amostras positivas para O1 com ou sem fatores de
virulência (ZOT, TCP ou ACE);



Realização de monitoramento de cianobactérias nos principais mananciais de abastecimento
público do Estado, com a realização de 1.244 análises, com presença de cianotoxinas em 46
amostras.

6.1.2 Resultados alcançados


Aumento de 117,8% na proporção de análise conjunta de amostras dos parâmetros básicos,
no período de 2014 a 2018 (Gráfico 1);
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Gráfico 1 - Proporção de amostras de água analisadas para cumprimento de meta dos parâmetros de
coliformes totais, turbidez e cloro residual livre. Pernambuco, 2014-2018*
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Fonte: Sisagua/GVRA/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados até setembro/ 2018



Aumento em todos os parâmetros analisados (coliformes totais, turbidez e cloro residual livre)
da proporção de cumprimento da quantidade de amostras analisadas em comparação a meta
preconizada no Plano de Amostragem da Vigilancia da Qualidade da água para consumo
humano (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Proporção de amostras de água analisadas para os parâmetros de coliformes totais,
turbidez e cloro residual livre. Pernambuco, 2014-2018*
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Fonte: Sisagua/GVRA/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados até setembro/ 2018

112

2017
CRL

2018

6.1.3 Desafios


Aumentar a quantidade de Estações de Tratamento de Água e Soluções Alternativas
Coletivas cadastradas no SISÁGUA;



Aumentar proporção de número de Estações de Tratamento de Água inspecionadas,
anualmente, dentre as cadastradas, com destaque para as sob gestão municipal;



Realizar capacitação de inspeção sanitária em Estações de Tratamento de Água para
técnicos do Vigiagua de todos os municípios de Pernambuco;



Promover integração do Vigiagua municipal com as instituições fornecedoras de água, por
meio de reuniões técnicas de monitoramento do cumprimento do anexo XX da Portaria de
consolidação nº 5/2017 GAB/MS.



Fortalecer integração do Vigiagua com Atenção Básica e demais vigilâncias, por meio de
aumento da frequência de reuniões técnicas e seminários;



Aumentar proporção de instituições fornecedoras de água que enviam regularmente os
relatórios de controle da qualidade da água;



Aumentar, no universo de amostras coletadas, o percentual de analises dos parâmetros de
turbidez e cloro residual livre para avaliação da qualidade da água para consumo humano;



Mobilizar municípios para manter e fortalecer as ações supervisão do Vigiagua em seu
território;



Fortalecer a capacidade dos municípios e Geres de registro e gestão das informações do
Sistema de Informação para Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(Sisagua), por meio de capacitações técnicas e reuniões trimestrais de monitoramento;



Aumentar interfaces estratégicas e matriciar responsabilidades operacionais das instituições
parceiras (Apevisa, Funasa, Compesa, Forças Armadas, Defesa Civil, outros) na resposta
aos eventos de saúde publica relacionadas à Qualidade da Água para Consumo Humano;



Manter e fortalecer inclusão da equipe do Vigiágua, considerando seu escopo de atuação,
nos fóruns de discussão e gestão relacionados a danos a saúde devido a problemas na
qualidade da água para consumo humano no estado de Pernambuco.

6.2 Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos
(VIGIPEQ)
6.2.1 Ações realizadas


Realização de sete capacitações sobre o Vigisolo e a utilização do Sissolo para todas as 12
Gerências Regionais de Saúde e representantes dos municípios prioritários, totalizando 120
pessoas capacitadas;



Cadastro e monitoramento de 444 áreas no Sistema de Informação de Vigilância de
Populações Expostas a Solo contaminado (Sissolo) por 41 municípios;



Implantação da vigilância de contaminação por metais (ferro, cobre e manganês) em água de
consumo humano de Sistemas de Abastecimento de Água municipais (SAA) e Solução
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alternativa Coletiva (SAC), realizando 62 análises, no Lacen, no ano de 2018, em 58
municípios;


Análise de 173 amostras de agrotóxicos em água para consumo humano em 31municípios,
através de uma parceria do Ministério da Saúde com o Instituto Evandro Chagas/PA e o
Laboratório de Toxicologia da Fiocruz/RJ, com 100% das amostras apresentando resultados
satisfatórios;



Monitoramento e análise dos laudos emitidos pela Compesa (controle), acompanhamento e
solicitação de providências à mesma quando não cumpridas conforme determinações do
anexo XX da Portaria de consolidação nº 5/2017 GAB/MS;



Realização de capacitações em Unidades de Saúde, Vigilâncias epidemiológicas/ ambiental
estaduais e Vigilâncias epidemiológicas municipais para o diagnóstico e notificação dos casos
de intoxicações exógenas, atingindo 97 pessoas capacitadas em 2018 (parceira com Saúde
do Trabalhador);



Participação de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), promovida pelo Ministério Público
Federal, em seis municípios da X Regional de Saúde, em uma ação conjunta com mais 20
órgãos e com objetivo preventivo e educativo sobre a utilização de agrotóxicos, possíveis
intoxicações e monitoramento da qualidade da água para consumo humano;

Fiscalização Preventiva Integrada no estado de Pernambuco.



Realização de Reuniões Trimestrais de Monitoramento do Vigipeq-Vigidesastre-Vigiagua com
as Regionais de Saúde;



Desconcentração para as regionais de saúde e municípios da capacidade de execução das
ações de vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos.
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6.2.2 Resultados alcançados


Aumento da taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxicos de 6,91//100 mil
habitantes, em 2014, para 7,74/100.000 habitantes, em 2017, evidenciando melhora na
sensibilidade das unidades de saúde para identificação dos casos;



Aumento do número de análises anuais para detecção de resíduos de agrotóxicos na água
de consumo humano, passando de 17 análises, em 2014, para 64 análises, em 2018;



Implantação da análise de metais em água de consumo humano, realizando 62 análises em
2018;



Aumento no número de áreas cadastradas no Sissolo, passando de 90 áreas, em 2015, para
444 áreas, em 2018 (Gráfico 3);

Gráfico 3 - Número de áreas cadastradas no Sissolo. Pernambuco, 2015-2018*
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Fonte: Sissolo/GVRA/DGCDA/SEVS/SES-PE
*Dados até setembro/ 2018

6.2.3 Desafios


Manter e fortalecer a capacidade municipal para vigilância e resposta a riscos ou eventos de
saúde relacionados à vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes
químicos;



Aumentar o número de municípios prioritários em, no mínimo, 01 município a mais por ano,
em cada Regional de Saúde, para o Vigissolo (que mantém rotina semestral de análises de
resíduos de agrotóxicos e metais em água);



Aumentar a sensibilidade de notificação, pelas unidades de saúde, de intoxicações exógenas
por agrotóxicos, metais ou outras substâncias químicas presentes no meio ambiente por meio
de capacitações sobre o tema e distribuição de materiais educativos.
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6.3 Vigilância em Saúde Ambiental dos riscos associados aos desastres
(VIGIDESASTRES)
6.3.1 Ações realizadas


Acompanhamento dos 126 municípios em Situação de Emergência por seca e estiagem;



Parceria com o exército na Operação Pipa do Comando Militar do Nordeste (CMNE) para
monitoramento de aproximadamente 1.100 carros pipa por ano;



Recebimento do Título de Amigos do CMNE pelo excelente trabalho em conjunto com
exército e Vigiagua estadual;



Realização das barreiras sanitárias (municípios da II, III, IV, VII, X, XI Geres) para aferição do
teor de cloro residual em carro pipa, em parceira com as Vigilâncias Sanitárias municipais,
Apevisa, Vigilância Ambiental municipal e das Geres, Polícia Militar, Funasa e Polícia
Rodoviária Federal;



Distribuição do POP carro pipa para todas as Regionais de Saúde, com roteiro de inspeção
do veículo transportador e modelo de auto infração em parceria com a Vigilância Sanitária;



Distribuição de 80.000 pastilhas de cloro nas operações de barreiras sanitárias (municípios da
II, III, IV, VII, X, XI Geres), para tratamento de água armazenada em carros-pipa, bem como
para tratamento de água armazenada em grandes reservatórios de abastecimento locais;



Distribuição de 21.571.910 unidades de hipocloritos de sódio a 2,5% para a população;



Parceria com a APAC para acompanhamento da situação dos reservatórios e rios e
recebimento dos alertas e boletins climáticos para monitoramento;



Emissão de alertas recebidos da CODECIPE para os municípios e atores envolvidos na
tomada de decisão e ações preventivas contra desastres naturais, caso ocorra risco iminente
de enchentes e inundações;



Realização de 24 capacitações com todas as Geres e municípios (somente os da II, III, IV, IX,
X e XI Geres) para assessoria técnica na elaboração dos planos de contingência para
desastres de origem natural;



Participação no Centro de Operações Especiais para Desastres Naturais (COEDesastres/Enchentes) da SES-PE;



Organização e realização do Workshop sobre a Gestão da Água para Consumo Humano no
Semiárido Brasileiro junto com o Exército (CMNE), Funasa, Vigiagua-PE e CODECIPE, com a
participação de 40 pessoas de várias Instituições (Compesa, APAC, Defesa Civil de Alagoas,
SEMAS, DNOCS, Ministério Público-PE);



Organização e participação na Oficina sobre Gestão de Risco das Ações da Vigilância em
Situação de Escassez Hídrica na Região Nordeste junto ao Ministério da Saúde, com
representantes da Vigilância Ambiental de todos os estados do Nordeste, totalizando 100
pessoas;



Participação anual na simulação de inundações e enchentes no Comando Militar do Nordeste
com equipe da força de Ajuda Humanitária;
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Atuação nas enchentes com distribuição dos Kits de Emergência em Desastres, distribuição
de hipocloritos de sódio, pastilhas de cloro, materiais educativos, criação do Instrumento de
Diagnóstico Situacional do Município e da ficha de Diagnóstico Situacional dos Abrigos.

6.3.2 Resultados alcançados


Entre os anos de 2007 e 2017, a seca e a estiagem prevaleceram como evento climatológico,
atingindo um estado crítico em 2017, com decreto em situação de emergência em 55
municípios do sertão e 62 municípios do agreste. Desde o ano de 2014, houve apenas um
evento hidrológico crítico, ocasionado pela ocorrência de fortes chuvas nos meses de maio e
junho de 2017, nas regiões de Agreste e Zona da Mata Sul, ocasionando enchentes e
atingindo 24 municípios. (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Número de eventos segundo tipologia de desastre natural. Pernambuco, 2007-2017

Fonte:APAC



Entre os anos de 2015 e 2017, houve um aumento de cerca de 26 vezes na quantidade de
pessoas afetadas por eventos climatológicos e cerca de 30 vezes no mesmo parâmetro para
eventos hidrológicos (Quadro 1);

 Nos anos de 2016 e 2017, observou-se a ocorrência de óbitos relacionados aos eventos de
enxurrada/inundação. Em decorrência das fortes chuvas, em 2017, ressaltam-se valores
expressivos de feridos, desabrigados, desalojados e desaparecidos (Quadro 1).
Quadro 1 - Número de danos humanos segundo desastre natural. Pernambuco, 2015-2017
Seca/Estiagem
Enxurrada/Inundação
Danos
Total
Humanos
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Afetados
183.463 1.547.446 4.861.326
19.837
214.052
597.210
7.423.334
Enfermos
0
2.790
0
57
1
2730
5.578
Feridos
0
0
0
0
9
334
343
Mortos
0
0
0
0
3
6
9
Desabrigados
0
0
0,0
165
374
10.164
10.703
Desalojados
0
0
0,0
320
13.165
65.551
79.036
Desaparecidos
0
0
0,0
0
0
8408
8.408
Fonte: S2ID/MI
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6.3.3

Desafios

 Estabelecer instrumento de consolidação e rotina das informações sobre vulnerabilidades,
ameaças e locais afetados por desastres;
 Manter e fortalecer a capacidade local e estadual de preparação, detecção e mobilização da
resposta a possíveis desastres naturais conforme diretrizes dos planos nacionais de
contingência;
 Planejar e executar simulados de simulados e treinamentos específicos para verificação e
fortalecimento da capacidade dos entes estaduais e municipais na vigilância de desastres
naturais;
 Elaborar plano de contingência para inundação/enxurradas junto aos 100% dos municípios da
RMR e Zona da Mata.

6.4 Vigilância em Saúde de Populações Expostas à Poluição Atmosférica
(Vigiar)
6.4.1 Ações realizadas


Preenchimento completo com base nos dados de 2015, por todos os 185 municípios de
Pernambuco, do "Instrumento de Identificação dos Municípios de Risco - IIMR para Vigilância
em Saúde de Populações Expostas a Poluição Atmosférica - VIGIAR";



Retorno à rotina de avaliação em todos os municípios e Geres de Pernambuco, do
levantamento de risco de municípios, por meio dos indicadores do manual do Instrumento de
Identificação dos Municípios de Risco – IIMR;



Implantação de Projeto Piloto de Unidade Sentinela Vigiar, na área do Polo Gesseiro do
Araripe;



Consolidação da parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco
(FIEPE) e com a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) na análise de dados,
discussões e gestão da resposta aos eventos de saúde pública relacionada à populações
expostas a poluentes atmosféricos.

6.4.2 Resultados alcançados


Em relação ao perfil das internações hospitalares e mortalidade, relacionadas às doenças do
aparelho respiratório, comparando-se os anos de 2014 a 2017, observa-se (Quadro 2):
o

Estabilidade na taxa de internações em menores de cinco anos, reduzindo de 21,6 para
21,3 casos para 100mil habitantes;

o

Discreto aumento na taxa de internações em maiores de sessenta anos, elevando de
16,1 para 17, casos para 100mil habitantes;

o

Redução nas taxas de mortalidade dos grupos prioritários de menores de 5 anos e
maiores de 60, de 0,2 para 0,1 casos por 100 mil habitantes e 3,4 para 3,1 casos para
100 mil/habitantes.
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De 2014 a 2017, o número de municípios com taxas acima do valor das taxas do estado
aumentou, tanto em internações quanto em mortalidade, no grupo dos adultos maiores de 60
anos, passando de 59 para 82 municípios em TM>60 anos e de 76 para 95 em TI>60 anos. Já no grupo
de crianças abaixo de cinco anos, a quantidade de municípios permaneceu semelhante. Esses
municípios acima da média são considerados de risco para internações e óbitos relacionados às
doenças do aparelho respiratório (Quadro 2).

Quadro 2 - Taxas de internações hospitalares e mortalidade a cada mil habitantes, relacionadas às
doenças do aparelho respiratório, e número de municípios com valores acima das taxas do estado.
Pernambuco, 2014 e 2017
ANO
INDICADOR
TI<5 anos
TI>60 anos
TM<5 anos
TM>60 anos
Taxa
21,6
16,1
0,2
3,4
2014
Quantidade de municípios acima
35
76
53
59
da taxa do estado
Taxa
21,3
17,4
0,1
3,1
2017
Quantidade de municípios acima
35
95
50
82
da taxa do estado
Fonte: SIH/SES-PE e SIM/SEVS/SES-PE

6.4.3 Desafios


Firmar parceria com o Complexo Industrial de Suape no repasse das informações de
monitoramento da qualidade do ar e correlacionar essas informações com a análise das
internações por doenças do aparelho respiratório;



Implantar unidade sentinela do Vigiar nos setores de Vigilância Epidemiológica Hospitalar
(VEH) do Hospital Regional Fernando Bezerra (Ouricuri) e nas demais unidades dos
municípios prioritários que possuam NVEH.
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Capítulo 7 – Vigilância Sanitária
7.1 Ações realizadas


Realização de 7.676 inspeções sanitárias em atividades de alta complexidade (indústrias de
alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos e produtos para saúde, além de serviços
hemodiálise, hemoterapia, medicina nuclear, radioterapia e hospitais);



Realização de 6.496 coletas e análises de água de hemodiálise;



Realização de 1.648 coletas e análises de alimentos;



Implementação do Plano de Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária para as
Regionais de Saúde e VISAs municipais;



Realização de 28 capacitações envolvendo 840 técnicos das vigilâncias sanitária estadual e
municipais;



Participação no Projeto de Qualificação da gestão das ações estratégicas de vigilância
sanitária no SNVS – IntegraVisa, em parceria com a ANVISA e Hospital Alemão Oswaldo Cruz
- HAOC, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde - PROADI-SUS;



Desenvolvimento e implementação em 12 municípios (Recife, Olinda, Caruaru, Garanhuns,
Petrolina, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Camaragibe, Goiana, Ipojuca e
Jaboatão dos Guararapes) do Plano Piloto de Harmonização dos Procedimentos e Práticas
Envolvidas nas Ações Críticas de Vigilância Sanitária em Pernambuco, com os seguintes
objetivos:

 Harmonização e padronização dos procedimentos e práticas envolvidas nas ações
críticas;

 Definição das atribuições das VISAs para a execução das ações críticas;
 Otimização de recursos arrecadados na execução das ações críticas;
 Estratégia de gerenciamento da execução dessas ações críticas.


Implementação das ações do Plano de Contingência para Segurança Alimentar em Fernando
de Noronha;



Implementação das ações do Programa Nacional de Verificação da Qualidade de
Medicamentos – PROVEME;



Implementação das ações do Programa Nacional de Controle de Resíduos de Medicamentos
Veterinários em Alimentos – PANVET;



Desenvolvimento do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos –
PARA, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitário – ANVISA;



Desenvolvimento do Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade dos Alimentos, em
parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e LACEN;



Desenvolvimento do Programa de Monitoramento e Fiscalização da Água Envasada – PURA,
em parceria com o LACEN;
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Desenvolvimento do Plano de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos hortifrutigranjeiros
no estado de Pernambuco, em parceria com o Ministério Público do Estado de Pernambuco;



Implementação das ações do Programa de Inspeção e Controle da Alimentação Escolar no
estado de PE, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação;



Desenvolvimento do Plano de vigilância da qualidade das águas utilizadas pelas clínicas de
hemodiálise, em parceria com o LACEN;



Desenvolvimento do Programa de Combate ao Comércio e Uso do Chumbinho em
Pernambuco, em parceria com a Polícia Civil.

7.2 Resultados alcançados


Melhoria da qualidade dos produtos sujeitos ao controle da Vigilância Sanitária



Melhoria do acompanhamento do funcionamento dos serviços de saúde, tendo como ênfase
a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente;



Redução de 94% das notificações de Doenças Diarreicas Agudas causadas por alimentos em
Fernando de Noronha, no período de março/2016 a março/2017, passando de 145 para 9
casos mensais;



Redução das concentrações de histaminas em peixes consumidos em Fernando de Noronha,
após a implementação das medidas previstas no Plano de Contingência, passando de
valores acima de 13.000 mg/kg para concentrações abaixo de 0,10 mg/Kg (o limite máximo
aceitável de histaminas é de 100mg/kg).

7.3 Desafios


Priorizar a implementação do processo de descentralização das ações de vigilância sanitária
para os municípios, tendo como parâmetro a divisão solidária de responsabilidades entre os
entes, de acordo com o risco sanitário atribuído aos procedimentos;



Redirecionar as ações da VISA estadual para cumprir seu efetivo papel de coordenador e
regulador, mesmo executando os procedimentos de maior complexidade em Vigilância
Sanitária;



Provocar a estruturação das VISA‘s municipais mediante a formação de equipe
multiprofissional mínima, capacitação permanente dos profissionais para alcance do maior
percentual de cobertura, e ainda a harmonização das rotinas e procedimentos pelas
instâncias municipais, principalmente para a execução de ações de baixa complexidade.
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Capítulo 8 – Laboratório Central de Saúde Pública
8.1 Diagnóstico Laboratorial para Controle e Prevenção de Doenças
8.1.1 Ações realizadas


Monitoramento dos laboratórios das Regiões de Saúde com distribuição de equipamentos e
insumos, necessários para a realização dos diagnósticos sorológicos e das culturas de
micobactérias;



Implantação do Controle Externo da Qualidade do Diagnóstico laboratorial de Leishmaniose
Tegumentar Americana (LTA) nas II, III, IV e XI Regiões de Saúde;



Implantação da I Avaliação Externa da Qualidade de Triatomíneos (AEQ-T 1) nas II, III, IV, V,
VI, VIII , IX, X e XI Regionais de Saúde;



Implantação do Controle Externo da Qualidade para Baciloscopia de tuberculose utilizando o
GAL, em 11 laboratórios, pertencentes a I, II, IV, V, VI e XI Regiões de Saúde;



Implantação do Controle Externo da Qualidade para sorologia de Dengue nas II, XI e XII
Geres;



Implantação de 4 novos diagnósticos de média e alta complexidade no LACEN-PE, inclusive
de biologia molecular (Quadro 1);



Descentralização de diagnósticos de baixa complexidade para laboratórios entre laboratórios
municipais, regionais e de hospitais gerais (Quadro 1);



Envio de equipamentos para laboratórios regionais;



Realização de controle de qualidade externo para dengue, leishmaniose, triatomínios e
tuberculose em laboratórios regionais e municipais;



Implantação do diagnóstico de peste no LACEN (Quadro 1);

Quadro 1 - Implantação de diagnóstico laboratorial no LACEN, segundo metodologia e
doença/agravo, no período de 2015 a 2018
Metodologia
Sorologias (ELISA e MAC ELISA)
Biologia Molecular – Reação de PCR em tempo real
Pesquisa direta e cultura
Hemaglutinação e Inibição da Hemaglutinação



Doença/Agravo
Chikungunya, Zika e Febre Amarela
Chikungunya, Zika , Meningite Bacteriana e
Coqueluche
Esporotricose humana e animal
Peste

Descentralização de sete diagnósticos para os laboratórios das Geres (Quadro 2).
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Quadro 2 - Descentralização de diagnóstico laboratorial no LACEN, segundo metodologia e
doença/agravo e local, no período de 2015 a 2018
Metodologia
Doença/Agravo
Local

Cultura de Micobactérias

Tuberculose

Teste rápido molecular para
tuberculose (TRM-TB)

Tuberculose

Sorologia (ELISA)

Chikungunya

Sorologia (ELISA)

Leishmaniose Visceral Canina

Sorologia (ELISA)

Dengue, Hepatites Virais e
Leishmaniose Visceral Canina

Laboratórios da II, V, XI
Regiões de Saúde e do Centro
de Observação e Triagem
Professor Everardo Luna
(COTEL), localizado em Abreu
e Lima
Cabo de Santo Agostinho,
Hospital Otávio de Freitas,
Hospital Correia Picanço,
Laboratório da II Região de
Saúde
Laboratórios da II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI e XII Regiões
de Saúde
Laboratório da VII Região de
Saúde
Laboratórios da VI e XI
Regiões de Saúde

8.1.2 Resultados Alcançados


Retorno da automação para o diagnóstico da tuberculose, reduzindo o tempo de
processamento da cultura positiva em 43,3%;



Ampliação do parque tecnológico, com aquisição de 81 equipamentos para realização de
testes moleculares e sorológicos (Quadro 3).

Quadro 3 - Equipamentos cedidos pelo LACEN PE por meio de termos de cessão de uso ou
comodato, no período de 2015 a 2018
Equipamentos

Quantidade

Agitadores de Tubos

12

Autoclaves

4

Balança

1

Cabines de Segurança Biológica

4

Centrífugas

5

Computadores

7

Deionizadores

5

Estufas bacteriológicas

8

Geladeiras

2

Microscópios

9

Lavadoras de microplacas

12

Leitoras de microplacas

12

TOTAL

81

Laboratórios beneficiados

Laboratórios da I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e
XI Regiões de Saúde, do Hospital Getúlio Vargas, do
Hospital Otávio de Freitas, do COTEL, CEAMP
(Paulista), Laboratórios Municipais de Caruaru, de
Olinda, de Jaboatão, de Santa Cruz do Capibaribe,
de São José da Coroa Grande e de Goiana
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8.1.3 Desafios


Implantar o diagnostico de raiva no LACEN (Imunofluorescência e cultivo celular);



Implantar diagnóstico de baciloscopia para tuberculose nos laboratórios da III, VI e VIII Geres.

8.2 Diagnóstico Laboratorial para Vigilância Sanitária e Ambiental
8.2.1 Ações realizadas


Aquisição de 14 Colorímetros para determinar o Teor de Cloro Livre, nos Laboratórios
Descentralizados de Controle da Qualidade de Água para Consumo Humano, localizados nas
GERES e no Arquipélago de Fernando de Noronha (exceto III e XII Geres que não possuem
laboratório de água);



Descentralização de ensaios analíticos de baixa complexidade (microbiológico e físicoquímicos) e implementação do parque tecnológico, localizados nas Geres e no Arquipélago
de Fernando de Noronha (exceto III e XII Geres que não possuem laboratório de água);



Realização de 1941 análises de Cianobactérias, em água para consumo humano, para
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Piauí;



Realização de 1310 de análises de Cianotoxinas, em água para consumo humano, para
Pernambuco, incluindo em 2018 os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Piauí.



Avaliação da Qualidade Microbiológica e Físico-química de Medicamentos do Sistema Único
de Saúde (SUS), e da Qualidade Físico-química de Produtos Cosméticos;



Realização das análises de Colinesterase Sanguínea, para atender a demanda dos agentes
de endemias no controle do vetor das arboviroses em 154 municípios;



Implementação analítica para a caracterização molecular de Vibrio cholerae O1 em amostras
ambientais;



Implantação da metodologia de quantificação do princípio ativo do medicamento psicotrópico
Diazepan comprimido, em atendimento ao Programa Estadual de Controle de Qualidade
Físico-químico de Medicamentos (APEVISA/LACEN PE);



Implementação do método de esterilização de vidrarias, material semi-crítico e não crítico de
uso laboratorial por calor úmido (Figura 1);

Figura 1 - Esterilização de vidrarias por calor úmido (empacotamento em papel grau cirúrgico)
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Adequação da proteção aos usuários e ao ambiente contra a exposição de gases nocivos,
tóxicos, derramamento de produtos químicos e fogo, na Central de Reativos do laboratório
Quimico de preparo de soluções e reagentes, através da aquisição de Capela de Fluxo de
Exaustão;



Implementação na produção dos meios de cultura utilizados para o diagnóstico de
leptospirose com a utilização do cultivo do microrganismo para a técnica de microaglutinação;



Atualização da equipe técnica da Supervisão Técnica de Serviços Essenciais (STSE) pelo
Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde da FIOCRUZ-RJ para o controle da
qualidade de meios de cultura utilizados em microbiologia;



Realização de 60 ensaios analíticos para determinação dos metais (Ferro, Zinco e Manganês)
em água de consumo humano por Espectrofotometria por Chama de Absorção Atômica
(EAA), que estavam sem ser realizados desde o ano 2010 (Figura 2);

Figura 2 - Análise de metais Ferro, Zinco e Manganês, em água de consumo humano por EAAChama



Laboratórios de análise de água das Geres e do Arquipélago de Fernando de Noronha
equipados (exceto III e XII Geres que não possuem laboratório de água);

8.2.2 Resultados alcançados


Aumento de 6 vezes nas análises de Cianobactérias em água para consumo humano,
quando comparado o quantitativo de 2014 com 2018;



Aumento de 29 vezes nas análises de Cianotoxinas, quando comparado ao quantitativo de
2014.

8.2.3 Desafios


Implantar técnicas de biologia molecular em outras áreas de diagnósticos;



Implementar o ensaio analítico de rotulagem de alimentos e microscopia de alimentos;



Implantar metodologia de cromatografia líquida para determinação de micotoxinas em
amendoins e derivados e quantificação de cádmio e chumbo em leite fluido;

125



Implantar metodologia de cromatografia líquida e em chama para quantificação de
agrotóxicos em água de consumo humano;



Implantar laboratório de água de consumo humano na III Geres.

8.3 Projetos Especiais e Avaliação da Qualidade
8.3.1 Ações realizadas


Realização de 124 supervisões em Laboratórios, na área de Qualidade e Biossegurança;



Implantação do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), módulos Biologia
Médica e Ambiental, nos 184 municípios e Fernando de Noronha;



Implantação do GAL Animal nas 12 Regiões de Saúde;



Implantação do GAL Controle de Qualidade para tuberculose em 49 laboratórios localizados
em 25 municípios (Abreu e Lima, Amaraji, Araripina, Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho,
Cabrobó, Camaragibe, Caruaru, Cortês, Garanhuns, Goiana, Ipojuca, Jaboatão dos
Guararapes, Jatobá, Limoeiro, Moreno, Paulista, Pesqueira, Recife, Salgueiro, São Joaquim
do Monte, São Lourenço da Mata, Serra Talhada, Surubim, Vitória de Santo Antão);



Realização de 256 avaliações internas e 57 auditorias internas no Sistema de Gestão da
Qualidade;



Participação em 19 Programas de Ensaio de Proficiência e 43 Programas de Controle
Interlaboratorial;



Monitoramento da qualidade das amostras que chegam ao LACEN PE com realização de 07
(sete) cursos de “Orientações de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras”;



Realização do monitoramento da qualidade das amostras que chegam ao LACEN PE;



Distribuição da 2ª Edição do Manual de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras
LACEN PE para Hospitais, Laboratórios e municípios do estado;



Realização de 9270 atendimentos de coleta de material para citologia do colo do útero na
Unidade Móvel do LACEN PE;



Implantação do atendimento de enfermagem para o monitoramento da saúde ocupacional
dos colaboradores internos;



Implantação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos com aquisição de recipientes
para descarte para o LACEN PE e disponibilização para Geres, SEVS e SVO;



Adequação da destinação de resíduos recicláveis para Comunidade Cristã Kairós, em
benefício aos catadores de resíduos da comunidade, destinadas

duas toneladas de

resíduos; e para Empresa ATML Recicláveis, em benefício ao Hospital do Câncer de
Pernambuco (HCP), destinados 650 kg de resíduos;


Elaboração de 333 documentos do Sistema de Gestão a Qualidade (03 Manuais, 24
Procedimentos de Gestão da Qualidade, 209 Procedimentos Operacionais Padrão, 39
Instruções de Trabalho, 58 Instruções de Equipamento);



Implantação do Ciclo de Palestras semestral “LACEN conhecendo LACEN”;
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Realização de 459 cursos de capacitação para a rede de laboratórios estadual;



Implantação da Feira Orgânica semanal;



Recebimento de 113 estagiários para diversos setores do LACEN PE;



Realização de 84 projetos de pesquisa científica no LACEN PE e em parceira com
Instituições de Ensino e Pesquisa.

8.3.2 Resultados alcançados


Cadastro de mais de 68% dos laboratórios que realizam diagnósticos de interesse à Saúde
Pública;



Melhoria dos processos de trabalhos com a implementação dos procedimentos do Sistema de
Gestão da Qualidade;



Aumento de 80% das avaliações e auditorias internas realizadas em todos os setores
técnicos e administrativos do LACEN PE;



Maior agilidade na visualização e impressão de laudos por parte das unidades de saúde,
devido à utilização do GAL, eliminando desta forma a necessidade de impressão de laudos e
envio dos mesmos às Unidades de Saúde.

8.3.3 Desafios


Normatizar o cadastro de laboratórios na RPELAB – publicação de Portaria que “Estabelece a
obrigatoriedade de cadastro dos laboratórios públicos e privados que realizam análises de
interesse à Vigilância em Saúde na Rede Pernambucana de Laboratórios”;



Realizar reforma para adequação dos fluxos internos para atender as normas ABNT NBR ISO
15189:2015 e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017;



Desenvolver um sistema de informação de qualidade para o Laboratório;



Desenvolver Portal Virtual para cadastro de Laboratórios da Rede Pernambucana de
Laboratórios;



Certificar o Laboratório e acreditar ensaios ao INMETRO.

8.4 Desenvolvimento da Gestão
8.4.1 Ações realizadas


Contratação de 39 analistas em saúde concursados;



Manutenções e calibrações de equipamentos, com 3537 serviços de manutenções
preventivas, 541 manutenções corretivas e 962 calibrações;



Implantação do monitoramento de aquisição de produtos e serviços;



Implantação de inventários rotativos mensal;



Identificação dos produtos através de etiquetas com código de barras para todos os itens
estocados;
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Uso de termômetros digitais no recebimento de kit's refrigerados, com objetivo de melhor
avaliar a temperatura e qualidade dos produtos adquiridos;



Inicio da reforma predial do LACEN PE;



Contratação de empresa e mão de obra para manutenção predial;



Execução de serviço de recuperação do telhado de todo prédio e seus anexos;



Instalação de Cancelas Automáticas nas portarias de entrada e saída de veículos;



Início do processo de reforma do LABEND;



Readequação do laboratório do diagnóstico da Raiva.

8.4.2 Resultados alcançados


Melhoria da gestão do estoque com redução de 93,85% na perda de insumos do
almoxarifado do LACEN PE;



Redução dos processos de Dispensa de Licitação, aproximadamente 80% comparado a
2015;



Maior autonomia para manutenção predial, a partir de contratação de empresa.

8.4.3 Desafios


Realizar reforma da Rede Lógica e Elétrica do LACEN;



Ocupação dos cargos em vacância e ampliação do quadro de recursos humanos para
atender o aumento da demanda e à implantação de novas metodologias e diagnósticos de
alta complexidade;



Realizar toda reforma predial do LACEN.
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