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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP - N° 05/2016

Versão: 01

Aprovação em: 22 de março de 2016

Ato de aprovação: Decreto n° 098/2016

Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a realização dos trabalhos do

setor de Vigilância Epidemiológica, bem como as ações a serem realizadas em conjunto

com os demais setores pertinente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa

Teresa/ES. 

I. A  definição  de  normas  técnicas  é  imprescindível  para  a  uniformização  de

procedimentos e a comparação de dados e informações produzidos pelo sistema

de vigilância. 

II. Essas  normas  devem  ser  claras  e  constar  de  manuais,  ordens  de  serviço,

materiais instrucionais e outros, disponíveis nos diversos setores e unidades de

saúde do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º  -  A  presente  Instrução  Normativa  abrange  todas  as  unidades  da  estrutura

organizacional  do  Fundo Municipal  de  Saúde do Município  de  Santa  Teresa,  e  em

especial a Coordenação de Vigilância Epidemiológica. 
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CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º - Para fins desta Instrução Normativa conceituam-se os seguintes termos: 

I. Vigilância  Epidemiológica -  VE:  É  o  conjunto  de  ações  que  proporciona  o

conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de  qualquer  mudança  nos  fatores

determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade

de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou

agravos; 

a) O  desencadeamento  do  processo  de  vigilância  tem  início  com  a

informação do problema de saúde que se destina à tomada de decisões e,

por  essa  razão  define-se  a  Vigilância  Epidemiológica  por  meio  da

informação – decisão – ação. 

II. Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação  -  SINAN:  É  um  dos

sistemas mais importantes para a Vigilância Epidemiológica e consequentemente

para toda a Vigilância em Saúde, tendo como objetivo a coleta e processamento

dos dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, desde o

nível local. Através desse sistema, podemos calcular as taxas de incidência de

todas as doenças que são de notificação compulsória; 

III. Agravo:  É qualquer dano à integridade física, mental e social  dos indivíduos,

provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de

drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas; 

IV. Notificação Compulsória:  Consiste  na comunicação da ocorrência  de  casos

individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, deve ser

feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão,

visando  à  adoção  das  medidas  de  controle  pertinentes.  Além  disso,  alguns

eventos ambientais e doenças ou morte de determinados animais também se

tornaram de notificação obrigatória;
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V. Sistema de Informação de Nascidos Vivos - SINASC: Tem por objetivo reunir

informações relativas aos nascimentos ocorridos em todo o território Nacional,

oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações e calcular indicadores. O

número de nascidos vivos também é utilizado como denominador para cálculo da

cobertura vacinal, coeficiente de mortalidade infantil e materna;

VI. Sistema  de  Informação  de  Mortalidade  -  SIM:  A  declaração  de  óbito  é  o

documento  padrão,  e  a  operacionalização  do  sistema  é  composta  pelo

preenchimento e coleta, em 03 (três) vias, pré-enumeradas sequencialmente;

a)  Os  dados  coletados  são  de  grande  importância  para  a  vigilância

sanitária,  análise  epidemiológica,  além  de  estatísticas  de  saúde  e

demografia. 

VII. Monitoramento  das  Doenças  Diarreicas  Agudas  -  MDDA: Esse

monitoramento  tem  como  objetivo  identificar,  semanalmente,  mudanças  no

padrão das doenças diarreicas agudas garantindo a oportunidade da adoção das

medidas de prevenção e controle, sendo acompanhado por um sistema online

nacional,  chamado  Sistema  de  Informação  de  Monitoramento  das  Doenças

Diarreicas Agudas - SIVEP-DDA;

VIII. Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL: É uma ferramenta informatizada

capaz  de  efetivar  o  gerenciamento  dos  processos  e  atividades  de  análises

laboratoriais de interesse da saúde pública, das amostras de origem humana,

animal e ambiental, a serem coletadas no próprio laboratório ou por terceiros, e

controle da qualidade dos resultados dos diagnósticos de diversas doenças;

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art.  4º  -  A  presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de

responsabilidade  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  no  sentido  de  implementação  da

Unidade Central de Controle Interno – UCCI, do Município de Santa Teresa, sobre o

qual dispõem: 
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I. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do Congresso Nacional;

II. Instrução  normativa  do  nº  2,  de  22  de  novembro  de  2005,  do  Ministério  da

Saúde;

III. Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, do Congresso Nacional; 

IV. Lei Federal nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, do Congresso Nacional;

V. Portaria Federal nº 2.325, de 08 de dezembro de 2003, do Ministério da Saúde;

VI. Portaria Federal nº 2.529, de 23 de novembro de 2004, do Ministério da Saúde;

VII. Portaria Federal nº 5, de 21 de fevereiro de 2006, da ANVISA - Agência Nacional

de Vigilância Sanitária;

VIII. Instrução Normativa nº 1.626, de 10 de julho de 2007, do Ministério da Saúde;

IX. Portaria nº 29, de 17 de Dezembro de 2013, do Ministério da Saúde;

X. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde;

XI. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º - As competências de cada nível do sistema de saúde, municipal, estadual e

federal,  abarcam  funções  de  vigilância  epidemiológica,  porém,  com  graus  de

especificidade variáveis. As ações executivas são inerentes ao nível municipal e seu

exercício exige conhecimento analítico da situação de saúde local, mas cabe aos níveis

nacional  e  estadual,  conduzir  as  ações  de  caráter  estratégico  e  longo  alcance.  Da

Coordenação de vigilância epidemiológica, compete: 

I. Coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação

dos dados processados;  recomendação das medidas de controle apropriadas;

promoção das ações de controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade

das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes; 

II. Normatizar rotinas e procedimentos, para atuação em Vigilância Epidemiológica,

no âmbito do município;
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III. Identificar e analisar fatores condicionantes dos meios biológicos e ambientais na

propagação de doenças; 

IV. Dar apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de programas, projetos

e atividades de Vigilância Epidemiológica, fixando responsabilidade nos Distritos

Sanitários; 

V. Manter  fluxo  sistemático  e  atual  dos  dados  de  investigações  e  inquéritos

epidemiológicos, sobretudo às doenças de notificação compulsória;

VI. Exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º - São procedimentos para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação -

SINAN:

I. Dar apoio técnico às unidades de saúde notificantes;

II. coletar,  digitar  e consolidar  os dados conforme os mesmos vão chegando ao

setor, provenientes de unidades notificantes;

a) Os dados são gerados a partir da ficha de notificação. 

III. Enviar  os dados ao nível  Estadual através de um lote gerado pelo sistema e

enviado por e-mail toda semana; 

IV. Avaliar  a  regularidade,  completitude,  consistência  e  integridade  dos  dados  e

duplicidade  de  registros,  efetuando  os  procedimentos  definidos  como  de

responsabilidade  do Município,  para  a  manutenção  da qualidade  da base de

dados;

V. Realizar análises epidemiológicas e operacionais;

VI. Realimentar os dados e divulgar informações e análises epidemiológicas;

VII. Executar a rotina do “fluxo de retorno” para obter os casos residentes notificados

por outros Municípios do Estado; 

VIII. Solicitar blocos do SINAN para a Referência Estadual através de e-mail ou ofício,

conforme a demanda do serviço; Anexo I. 
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IX. O sistema é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos

de doenças e agravos constantes da lista nacional de doenças de notificação

compulsória. 

Art.  7º  -  São  procedimentos  para  o  Sistema  de  Informação  de  Nascidos  Vivos  -

SINASC:

I. A vigilância epidemiológica solicita os blocos de Declaração de Nascidos Vivos

para Referência Estadual através de e-mail ou ofício. Após receber os blocos os

mesmos são repassados para o Hospital Madre Regina Protmann conforme a

necessidade do serviço; Anexo II.

II. Quando  houver  um  nascimento  no  Hospital  Madre  Regina  Protmann  eles

preenchem a Declaração de Nascidos, e no início de cada mês envia o lote a

Vigilância  Epidemiológica  contendo  todas  as  Declarações  de  Nascidos

preenchidas do mês anterior; 

a. Essas Declarações de Nascidos são digitadas, e é gerado um lote mensal

que é enviado por e-mail para a Referência Estadual.

III. Encaminhar  ofício  para  o  hospital  para  que  tenham  conhecimento  sobre  a

completitude  dos  dados,  e  assim  solicitando  maior  rigor  referente  ao

preenchimento e qualidade dos dados. 

Art. 8º - São procedimentos para o Sistema de Informação de Mortalidade - SIM:

I. A vigilância  epidemiológica  solicita  os  blocos  de Declaração  de Óbito  para a

Referência  Estadual  através  de e-mail  ou  ofício.  Após  receber  os  blocos,  os

mesmos são repassados para o Hospital Madre Regina Protmann, unidades de

saúde ou cartório, conforme a necessidade do serviço; Anexo III

II. Todo início de mês a Vigilância Epidemiológica recebe as Declarações de Óbitos

do  mês  anterior  preenchidas  pelo  Hospital  Madre  Regina  Protmann,  e  os

registros de óbitos feitos pelos cartórios. Os cartórios que não tiveram nenhum

registro de óbito durante o mês, estes devem enviar uma Declaração Negativa.
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Após conferir as declarações, estas são enviadas para a Referência Estadual,

acompanhadas de um Ofício;

III. Acompanhar e monitorar o sistema de mortalidade semanalmente através do site

www.sim.gov.br. 

a. Ao  constar  no  sistema  algum  óbito  (materno/infantil),  a  vigilância

epidemiológica encaminha os formulários para que as equipes de saúde

procedam com a investigação do óbito e devolução do formulário para

alimentação dos dados no sistema;

IV. Encaminhar ofício para o Hospital/Médicos solicitando esclarecimentos relativos

à causa básica dos óbitos, quando eles não preencherem a Declaração de Óbito

de forma correta. Esse ofício é enviado sempre que a Referência Estadual nos

solicitar. 

Art. 9º -  São procedimentos para  o  Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas -

MDDA:

I. Os casos de diarreia atendidos nas unidades de saúde e hospital deverão ser

registrados diariamente na Planilha de Casos de Diarreia, conforme o calendário

de semanas epidemiológicas. 

a. Essa  planilha  deve  ser  enviada  semanalmente  à  Vigilância

Epidemiológica, para a consolidação e alimentação dos dados no sistema;

Anexo IV 

Art. 10 - São procedimentos para o Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL:

I. A vigilância Epidemiológica utiliza esse programa em conjunto com a técnica do

Laboratório Municipal.  O setor de laboratório é responsável pelo cadastro das

amostras de exames e o envio das mesmas ao Laboratório Central de Saúde

Pública  do  Estado  Espírito  Santo,  enquanto  a  vigilância  é  responsável  pelo

monitoramento e a impressão dos exames diariamente. 
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Art.  11 -  Além dos sistemas de informações citados acima,  a  vigilância  desenvolve

outras atividades, como: 

I. Planejar em conjunto com os demais setores da Secretaria Municipal de saúde o

cronograma de ações a serem desenvolvidas durante o ano;

II. Pedido Mensal de preservativos através de Ofício para a Referência Estadual

das Doenças sexualmente transmissíveis-DST/AIDS;

III. Enviar semanalmente por e-mail para a Superintendência Regional de Saúde de

Vitória/ES, a Planilha de Dengue; Anexo V.

IV. Enviar semanalmente por e-mail  para o setor de Exantemáticas da Secretaria

Estadual de Saúde a Planilha de Sarampo/Rubéola e Varicela Grave; Anexo VI e

VII.

V. Enviar semanalmente por e-mail para o setor de Imunopreveníveis da Secretaria

Estadual  de Saúde a Planilha de Paralisia Flácida Aguda e Tétano Neonatal;

Anexo VIII e IX.

VI. Planejar, organizar e operacionalizar as campanhas de doação de sangue em

parceria  com o Centro de Hemoterapia  e  Hematologia  do Estado do Espírito

Santo e o Hospital Madre Regina Protmann;

VII. Investigação dos Agravos de Notificação;

VIII. Organizar  capacitações/treinamentos  para  os  profissionais  de  saúde  do

Município em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde;

IX. Programa Tuberculose e Hanseníase;

X. Confecção de Memorandos e Ofícios; 

XI. Divulgação das informações e análises epidemiológicas através de relatórios;

XII. Avaliação dos indicadores pactuados em conjunto com os demais setores da

Secretaria Municipal de Saúde.

CAPÍTULO VII

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Art. 12 – Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão

ser esclarecidos junto ao Setor de Vigilância Epidemiológica do Fundo Municipal  de

Saúde e na Unidade Central de Controle Interno – UCCI, que, por sua vez, através de

procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por

parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art.  13  –  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação

aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem como

manter o processo de melhoria continua.

Art. 14 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da

responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art.  15  -  A  realização  de  procedimentos  de  todas  as  unidades  envolvidas,  sem  a

observância  as  tramitações,  registro  e  controles  estabelecidos  nesta  Instrução

Normativa, estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais

sanções legais.

Art. 16 - Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis, no

Setor  de  Vigilância  Epidemiológica,  bem  como  nas  demais  unidades  sujeitas  à

observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicadas à

autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

Art. 17 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 22 de março de 2016.
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                                                 ANEXO IV
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                                                             Anexo VI
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Anexo VII
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ANEXO VIII

NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DE PFA

DESTINO: SESA/ IMUNIPREVINÍVEIS/ G T PÓLIO FAX: 0XX27- 3137-2394/2311
A/C: DRA. VALÉRIA N. DIAS
ORIGEM: SANTA TERESA

TEL: 3259-3855
RESPONSÁVEL  :  

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N º               DATA DE ENVIO  :   

REGIONAL/

MUNICÍPÍ
O

N.º FONTES
NOTIFICANTE

S

NOT. NEG.
OPORTUN

A

NOT. POS.
OPORTUN

A

NOT. POS
N/

OPORTUN
A

NÃO
NOTIFICOU

TOTAL

 NOT. NEG. OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, onde é
notificada a ausência de casos de PFA na Semana Epidemiológica anterior.

 NOT. POS. OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, de um ou mais
casos de PFA na semana anterior.  E enviar também a(s) ficha(s) Epidemiológicas com

urgência e preenchidas.
 NOT. POS. N/OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, de um ou
mais casos de PFA ocorridos antes da semana anterior.  Ex.: casos descobertos em

Busca Ativa.  Devem enviar a(s) ficha(s) preenchidas.
 NÃO NOTIFICOU: É a fonte notificadora que até Terça-feira ela não diz se tem ou não
casos de PFA, chamada not. Silenciosa.
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ANEXO IX

NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DE TÉTANO NEONATAL

DESTINO: SESA/IMUNIPREVINÍVEIS/TÉTANO NEONATAL
FAX: 0XX27- 3137-2394/2311
 
ORIGEM: SANTA TERESA
TEL: 3259-3855
Responsável: 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: 

 DATA DE ENVIO: 

REGIONAL/

MUNICÍPÍO

N.º FONTES
NOTIFICANTES

NOTIFICAÇÃO
NEGATIVA

NOTIFICAÇÃO
POSITIVA

TOTAL
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