
 
 

Nota Técnica Nº 01/2023 - Dengue, Chikungunya e Zika 
GVIGE/DPSV/DIZO/GERZO/GEAPS/GEURE/DIAS/DMAC/GERAE/SMSA/PBH 

 
 Belo Horizonte, 10 de março de 2023. 

 
Assunto: Aumento dos casos de dengue e chikungunya em Belo Horizonte  e investigação 

laboratorial de dengue, chikungunya e Zika na Rede-SUS-BH  
 

1. CONTEXTO GERAL 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informa que está ocorrendo aumento 

das notificações e confirmações dos casos de dengue e chikungunya no município, com vários 
indicadores mostrando a necessidade de maior atenção com essas doenças.  

Em 2023, até a semana epidemiológica 10 (1/1/2023 a 11/03/2023), foram notificados 
4.407 casos suspeitos de dengue, sendo 341 casos confirmados; 2.854 estão em investigação; 
1.212 descartados. Em relação às notificações de chikungunya, foram notificados 381 casos 
suspeitos; sendo 140 confirmados; 199 em investigação e 42 descartados. No mesmo período, 
foram notificados oito casos suspeitos de Zika, sendo que três estão em investigação e cinco já 
foram descartados. Já foi confirmado um óbito por dengue em 2023. 

 
2. DEFINIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS  

 
2.1  Caso suspeito de dengue: pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para 

área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de Ae.aegypti que 
apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente duas ou mais das seguintes 
manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, cefaléia, dor retroorbital, petéquias ou 
prova do laço positiva e leucopenia.  

2.2 Caso suspeito de chikungunya: febre de início súbito e artralgia ou artrite intensa 
com início agudo, não explicado por outras condições, que resida ou tenha viajado para áreas 
endêmicas ou epidêmicas até 14 dias antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo 
epidemiológico com um caso importado confirmado.  

2.3 Caso suspeito de Zika: paciente que apresente exantema maculopapular pruriginoso 
acompanhado de um dos seguintes sinais e sintomas: febre, hiperemia conjuntival/conjuntivite 
não purulenta, artralgia/poliartralgia, edema periarticular. 

Para informações detalhadas sobre classificação e manejo clínico dos casos suspeitos de 
dengue, orienta-se leitura do Protocolo Colaborativo - Manejo Dengue: Suspeita Clínica, 
Diagnóstico e Tratamento, disponível em:                                              
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/Protocolo-
Colaborativo-Dengue-Montagem-completa-05-12-22.pdf  

Para informações detalhadas sobre manejo clínico dos casos suspeitos de chikungunya, 
orienta-se leitura do manual do Ministério da Saúde:  Chikungunya: Manejo Clínico, disponível 
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GUIA DO CONTRATADO 

 

Abaixo encontram-se informações que podem ser úteis durante a vigência do Contrato Ad-

ministrativo Temporário. 

 

1 - PRIMEIROS PASSOS  

Após a assinatura do contrato se apresente na Diretoria Regional de Saúde (DRES) ou 

Nível Central. Caso tenha sido contrato para trabalhar nas UPA’s ou no SAMU a apresen-

tação ocorre na própria unidade. O profissional deve levar a Carta de Apresentação que 

recebeu no ato da assinatura do contrato. 

 

Atenção à data de início e fim das atividades! Não é permitida atividade funcional 
sem cobertura contratual. 

 

2 - DIREITOS DO CONTRATADO 

• 13º salário pago até dezembro, proporcional aos meses trabalhados. 

• 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados, sem prejuízo nos vencimentos. 

• 1/3 de férias após 12 meses trabalhados. 

• Salário família pago aos profissionais que possuam filhos menores de 14 (qua-

torze) anos de idade e que se enquadrem no perfil adequado conforme o disposto 

no inciso XII do art. 7º da Constituição Federal. 

• Poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos termos do art. 171 da 

Lei nº 7.169 de 30 de agosto de 1996, conforme § 2º do art. 10 da Lei 11.175/2019 

nos seguintes casos: 

 1 (um) dia: Doação de sangue: emissão de título de eleitor: atender à 

convocação judicial; 

 2 (dois) dias: Falecimento de irmão; 
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em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/chikungunya_manejo_clinico.pdf 
Para informações detalhadas sobre manejo clínico dos casos suspeitos de Zika, orienta-

se leitura do Guia de Vigilância Epidemiológica, disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf 
 

3. NOTIFICAÇÃO DOS CASOS  
 
3.1 Unidade de Atendimento 
 
Os casos suspeitos ou confirmados de dengue, chikungunya e Zika são de notificação 

compulsória pela equipe de saúde da unidade de atendimento. A ficha de notificação de dengue 
ou chikungunya deve ser preenchida sinalizando a principal suspeita, sendo 1 – DENGUE e 2 
– CHIKUNGUNYA.  

Os casos de dengue ou chikungunya devem ser notificados na ficha disponível em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/vigilancia/vigilancia-epidemiologica/fichas-de-
notificacao-compulsoria  

Os casos de Zika devem ser notificados na ficha de agravo individual, disponível em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/vigilancia/vigilancia-epidemiologica/fichas-de-
notificacao-compulsoria  

As fichas de notificação de casos de dengue e Zika devem ser encaminhadas à Gerência 
de Assistência, Epidemiologia e Regulação (Gaere) de referência, de acordo com o fluxo habitual 
alinhado com cada unidade de saúde.   

As fichas de notificação dos casos de chikungunya devem ser enviadas por e-mail à Gaere 
de referência da unidade (quadro 2), no máximo em até 24h após o atendimento. A Gaere da 
unidade repassará o caso à Gaere de residência, que comunicará o caso à Gerência de Zoonoses 
Regional (GERZO), para que sejam articuladas ações de investigação ambiental, planejamento e 
início das ações de controle e prevenção.  

As clínicas e consultórios particulares devem enviar as fichas de notificação de dengue, 
chikungunya e Zika para o e-mail notificasaudebh@pbh.gov.br. 

Os casos de óbitos suspeitos ou confirmados de dengue, chikungunya ou Zika devem 
ser comunicados imediatamente por telefone à Gaere de referência da unidade (dias úteis de 
8h às 18h) ou ao plantão Cievs-BH (tel: (31) 98835-3120 em dias úteis de 18h às 8h; finais de 
semana e feriados 24h/dia), além de serem notificados nas fichas próprias.   

 
3.2 Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação (Gaere) 
 
As fichas devem ser inseridas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan) de acordo com a principal suspeita, que será confirmada ou descartada após a liberação 
dos resultados laboratoriais.  Se a principal suspeita tiver sido descartada e for confirmado outro 
agravo, o caso deve ser digitado novamente no Sinan de acordo com a confirmação. Se não forem 
realizados exames confirmatórios, a Gaere avaliará o encerramento por critério clínico-
epidemiológico.  
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4. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  
 

Quadro 1 – Solicitação dos exames laboratoriais 

Agravo Exame Critérios de 
solicitação do 
exame na rede 

SUS-BH 

Tempo ideal de 
coleta (obs: para fins 
de coleta de exame, o 
dia do aparecimento 
dos sintomas é o dia 

zero (D0). 

Armazenamento 
da amostra  

Encaminhamento 
das amostras 

Resultado 
disponível 

Dengue, 
chikungunya 
ou Zika 

Arboviroses 
biologia 
molecular 
(RT-PCR) 

Todos os 
pacientes com 
suspeita de 
arboviroses 
atendidos nas 
UPAs. 
(obs: Se TR-NS1 
reagente, nos 
grupos C e D, 
não é necessário 
o RT-PCR de 
arboviroses).   

1º ao 5º dia de 
início de sintomas. 

Congelada em até 
4 horas após a 
coleta a  -70°C 
(botijão de 
nitrogênio). 

Funed GAL  

Dengue Teste rápido 
Antígeno 
(TR-NS1)  

Pacientes 
atendidos nas 
UPAs, Hospital 
Metropolitano 
Odilon Behrens 
(HMOB) e 
Hospital Infantil 
João Paulo II 
(HIJPII), 
classificados 
como grupos C e 
D. 

1º ao 4º dia de 
início de sintomas. 

Não é necessário 
armazenar. 
Exame realizado 
no laboratório da 
unidade de 
urgência. 

Laboratório da 
unidade. 

GAL  

Sorologia 
IgM 

Grupo A e B - 
coleta no CS 
 
Grupo C e D - 
coleta na UPA 
ou unidade de 
internação. Se 
não houver 
coleta na 
UPA/unidade de 
internação, 
referenciar para 
o CS após alta 
hospitalar para a 
realização do 
exame. 
 

A partir do 6º dia de 
início de sintomas.  

Entre 2 a 8°C. Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde.  

Sisrede  
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Chikungunya RT-PCR Todos os 
pacientes 
suspeitos, 
atendidos em 
qualquer unidade 
de saúde. 

1º ao 5º dia de 
início de sintomas. 

Entre 2 a 8°C. 
(A amostra deve 
ser encaminhada 
ao laboratório de 
referência em até 
2 horas após 
coleta) 

Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde. 

GAL 

Sorologia 
IgM 

Todos os 
pacientes 
suspeitos, 
atendidos em 
qualquer unidade 
de saúde, com 
resultado de RT-
PCR não 
detectável ou 
sem coleta no 
tempo oportuno. 

A partir do 6º dia de 
início de sintomas.  

Entre 2 a 8°C. Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde. 
 

GAL 

Sorologia 
IgG 

Exame realizado 
com critérios 
específicos e 
solicitado pela 
Gaere, a 
depender dos 
resultados de 
sorologia IgM 
prévios. 

A partir do 21º dia 
de início de 
sintomas.  
 

Entre 2 a 8°C. Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde. 
 

GAL  

Zika RT-PCR Todos os 
pacientes 
suspeitos, 
atendidos em 
qualquer unidade 
de saúde. 

1º ao 5º dia de 
início de sintomas. 

Entre 2 a 8°C 
(A amostra deve 
ser encaminhada 
ao laboratório de 
referência em até 
2 horas após 
coleta) 

Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde. 
 
 

GAL 

Sorologia 
IgM/IgG 

Todos os 
pacientes 
suspeitos, 
atendidos em 
qualquer unidade 
de saúde, com 
resultado de RT-
PCR não 
detectável ou 
sem coleta no 
tempo oportuno. 

A partir do 6º dia de 
início de sintomas.  

Entre 2 a 8°C. Laboratório 
Regional de 
referência da 
Unidade de Saúde. 
 

GAL  
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Quadro 2 – Lista de telefones e e-mail das Gaeres.  

Regional   E-mail   Telefone   

Barreiro   gaereb@pbh.gov.br    3277-5946/5921   

Centro Sul   gaerecs@pbh.gov.br   3277-4331/4845   

Leste   gaerel@pbh.gov.br    3277-4998/4477   

Nordeste   gaerene@pbh.gov.br    3277-6241/6242   

Noroeste   gaereno@pbh.gov.br    3277-7635/7647   

Norte   gaeren@pbh.gov.br    3277-7841/7853   

Oeste   gaereo@pbh.gov.br   3277-7082/7085   

Pampulha   gaerep@pbh.gov.br   3277-7938/7933   

Venda Nova   gaerevn@pbh.gov.br    3277-5413/5414   

 
 
 

Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica  – DPSV 
Gerência de Vigilância Epidemiológica – GVIGE 

Diretoria de Zoonoses – DIZO 
Gerência de Zoonoses - GERZO 

Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS 
Gerência da Atenção Primária à Saúde – GEAPS 

Gerência de Urgência e Emergência - GEURE  
Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DMAC  

Gerência da Rede Ambulatorial Especializada – GERAE 
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Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/BH 
Av. Afonso Pena, 2.336 | Funcionários | Belo Horizonte/MG 

GUIA DO CONTRATADO 

 

Abaixo encontram-se informações que podem ser úteis durante a vigência do Contrato Ad-

ministrativo Temporário. 

 

1 - PRIMEIROS PASSOS  

Após a assinatura do contrato se apresente na Diretoria Regional de Saúde (DRES) ou 

Nível Central. Caso tenha sido contrato para trabalhar nas UPA’s ou no SAMU a apresen-

tação ocorre na própria unidade. O profissional deve levar a Carta de Apresentação que 

recebeu no ato da assinatura do contrato. 

 

Atenção à data de início e fim das atividades! Não é permitida atividade funcional 
sem cobertura contratual. 

 

2 - DIREITOS DO CONTRATADO 

• 13º salário pago até dezembro, proporcional aos meses trabalhados. 

• 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados, sem prejuízo nos vencimentos. 

• 1/3 de férias após 12 meses trabalhados. 

• Salário família pago aos profissionais que possuam filhos menores de 14 (qua-

torze) anos de idade e que se enquadrem no perfil adequado conforme o disposto 

no inciso XII do art. 7º da Constituição Federal. 

• Poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos termos do art. 171 da 

Lei nº 7.169 de 30 de agosto de 1996, conforme § 2º do art. 10 da Lei 11.175/2019 

nos seguintes casos: 

 1 (um) dia: Doação de sangue: emissão de título de eleitor: atender à 

convocação judicial; 

 2 (dois) dias: Falecimento de irmão; 
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