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Apresentação
Esta comunicação tem o objetivo de informar e envolver gestores e técnicos 

dos Núcleos de Telessaúde na rotina de monitoramento do Governo Federal, 
no contexto de enfrentamento à microcefalia e nos pontos importantes para 
compreender o planejamento e a operacionalização das ações.

O Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, lançado no início de 
dezembro de 2015, organiza as ações de vários órgãos do Governo Federal, em 
parceria com estados e municípios. O objetivo do Plano é intensificar a mobilização 
para conter novos casos de microcefalia, articulando recursos, competências e 
experiências dos diversos interessados. As reuniões contam com a participação dos 
ministérios da Integração Nacional, Saúde, Defesa, Educação, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Casa Civil e pela Secretaria de Governo da Presidência da 
República, além dos governos estaduais e municipais. As ações previstas envolvem 
Mobilização para o combate do vetor, Cuidado (Vigilância e a Atenção à Saúde), 
além de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa.

Rotina de monitoramento
O monitoramento das ações vem sendo coordenado pela Presidência da 

República, com rotina intensiva e sistemática, e conta com a colaboração dos 
diversos órgãos envolvidos no Plano Nacional.

Sala Nacional (Presidência da República) - Combate ao vetor
Instituída pelo Decreto nº 8.612, de 21 de dezembro de 2015, a Sala 

Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia tem o 
objetivo de gerenciar e monitorar, em parceria com Estados e municípios, as ações 
de mobilização e combate ao Aedes aegypti em todo o território nacional. Reuniões 
presenciais e à distância vem sendo realizadas com gestores e técnicos de todos os 
estados, com o objetivo de analisar a situação e fortalecer a atuação dos diversos 
envolvidos no combate ao vetor.

Casa Civil / Presidência da República - Cuidado, 
Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa

Frequentemente, a Casa Civil realiza reuniões com representantes do 
Ministério da Saúde para monitorar o desenvolvimento das ações, analisando o 
cumprimento de metas pactuadas e a necessidade de articulação com outros órgãos 
para somar esforços. Entre as ações previstas está a oferta de atividades de Tele-
educação e a disponibilização do serviço de teleconsultoria para apoiar as equipes de 
saúde com as questões de saúde decorrentes do Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya, 

http://combateaedes.saude.gov.br/plano-nacional
http://combateaedes.saude.gov.br/index.php/sala-de-situacao
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Zika), o que inclui a ocorrência de Microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde 
vem se preparando para lidar com diversas outras manifestações neurológicas que 
tem sido observadas, principalmente nos estados do Nordeste, como encefalites, 
meningoencefalite, mielite e Síndrome de Guillain-Barré.

COES - Microcefalia
No âmbito do Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) é 

responsável pela organização das ações, uma vez que coordena o Centro de Operações 
de Emergência em Saúde Pública sobre Microcefalias (COES - Microcefalias). É 
no COES - Microcefalia que as diversas secretarias do Ministério compartilham 
informações, debatem a situação e tomam decisões sobre a operacionalização das 
ações do Plano Nacional.

Informações e documentos do MS
Através da página http://combateaedes.saude.gov.br, o Ministério tem 

disponibilizado informações e documentos que orientam e contribuem para o 
fortalecimento das ações no nível local.

Na aba “Linha do Tempo Vírus Zika e Microcefalia” é possível acompanhar 
o desenvolvimento das ações mais importantes desde a notificação do aumento de 
casos no estado de Pernambuco, em outubro de 2015.

Segue abaixo os documentos mais recentes, publicados pelo Ministério, 
referentes ao contexto do enfrentamento do Aedes/Microcefalia.

Secretaria de Atenção à Saúde - SAS

• SAS - Protocolo de Atenção à Saúde e respostas à ocorrência de microcefalia 
relacionada à infecção pelo vírus Zika

• SAS - Diretriz Nacional para Estimulação Precoce de Bebês com 
Microcefalia

• SAS - Nota Técnica de Cuidados na Atenção Domiciliar contra Dengue, 
Chikungunya e Zika

Secretaria de Vigilância à Saúde - SVS

• SVS - Nova Versão do Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de 
Microcefalia

• SVS - Protocolo de Vigilância dos casos de manifestações neurológicas de 
infecção viral prévia

http://www.blog.saude.gov.br/combate-ao-aedes/50571-linha-do-tempo-virus-zika-e-casos-de-microcefaliahtml.html
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/14/PROTOCOLO-SAS-MICROCEFALIA-ZIKA-vers--o-1-de-14-12-15.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/21/NT-At-Domic-e-arboviroses-FINAL.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/22/microcefalia-protocolo-de-vigilancia-e-resposta-v1-3-22jan2016.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/15/Protocolo-de-vigila--ncia-de-manifestac--a--o-neurolo--gica-Vers--o-FINAL.pdf
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Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES

•  SGTES - Centros Colaboradores - Informações gerais

•	 SGTES - Centros Colaboradores -  Portaria Nº 3, de 11 de janeiro de 
2016

Monitoramento, ofertas pedagógicas e apoio assistencial
Monitoramento - para o monitoramento das atividades realizadas pelos 

Núcleos de Telessaúde,  a Coordenação Nacional do Programa Telessaúde Brasil 
Redes está  solicitando informações por meio de uma matriz  que reunirá dados 
e informações sobre a oferta de teleconsultoria e tele-educação  para gestores e 
profissionais de saúde. 

Ofertas pedagógicas - no contexto em que diversas instituições somam 
esforços para lidar com o aumento de casos de microcefalia, tem-se nos Núcleos 
de Telessaúde a expectativa de construção de atividades pedagógicas abordando 
os diversos temas que se relacionam com essa nova situação de saúde, além da 
preparação das equipes de teleconsultoria para oferecer apoio aos profissionais de 
saúde.

Atualmente, o Ministério tem realizado diversas parcerias para apoiar os 
estados e municípios no enfrentamento da situação de saúde em questão, onde 
destacam-se as seguintes:

• SGTES, SVS e UNA-SUS - Curso Atualização do Manejo Clínico da 
Dengue

• SGTES, SVS e UNA-SUS/Fiocruz-MS/UFMS - Curso Manejo Clínico de 
Chikungunya

• MS/TelessaúdeRS - Curso EAD de Atualização no Combate Vetorial ao 
Aedes aegypti

Teleconsultoria para todo o Brasil, por telefone

• Profissionais de medicina e enfermagem da APS/AB: 0800-644-6543

• Agentes de saúde (ACS e ACE) e militares : 0800-645-3308

Atendimento

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

(horário de Brasília, sem intervalo)

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgtes
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/21656-centros-colaboradores-ajudarao-na-capacitacao-para-o-cuidado-aos-pacientes-com-microcefalia
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=35&data=12/01/2016
http://www.unasus.gov.br/dengue
http://unasus.gov.br/page/manejo-clinico-de-chikungunya
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgtes/noticias-sgtes/21935-ministerio-da-saude-oferta-novas-iniciativas-no-combate-ao-aedes-aegypti-2



