
                 CHECK LIST DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DA NOTIFICAÇÃO DE MORTES/ADOECIMENTOS/VESTÍGIOS DE PNH*/EPIZOOTIA  
 
                 Município:__________________________________________ Regional de Saúde:_________ Data de notificação da epizootia:__________________________ 
 
              Local da ocorrência da epizootia:________________________ _____ Coordenadas:  Lat:______________________Long:_________________________________ 

Diretoria de Atenção e Vigilância - DAV 

Coordenadoria de Vigilância Ambiental – CVIA 

Divisão Doenças Transmitidas Vetores - DVDTV 

Rua Piquiri, nº 170, Curitiba – Paraná CEP 80230 140 

Telefone: (41) 3330-4481  

 

DIANTE DE RUMOR DE PNH DOENTES/MORTOS/VESTÍGIOS 

O QUE QUEM QUANDO DATA REALIZAÇÃO QUEM REALIZOU OBSERVAÇÕES 
A partir do rumor de morte de PNH, verificar o local, in loco, para 

confirmação de Epizootias. 

Vigilância em Saúde Municipal 

com apoio regional 

24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Realizar busca detalhada de informações: verificar a presença de PNH na 

localidade (área urbana, peri urbana, rural, reserva) e a circunstância da 

morte. 

Vigilância em Saúde Municipal 

com apoio regional 

24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Levantar o histórico vacinal dos moradores, realizar busca ativa dos 

sintomáticos de áreas próximas e encaminhar os não vacinados à unidade 

de saúde 

Equipe multiprofissional no 

município (ACEs, ACS, técnicos 

da vigilância em saúde) 

Finalizar até 01 semana do 

conhecimento 

   

Alertar os moradores sobre a importância da notificação de PNH morto ou 

doente à Secretaria Municipal de Saúde 

Equipe multiprofissional no 

município (ACEs, ACS, técnicos 

da vigilância em saúde) 

 

Permanente 

   

                                                                                                                     CONSTATADA A PRESENÇA DE PNH DOENTES/MORTOS/VESTÍGIOS 

Município deve notificar a regional e a regional notificar imediatamente 

SESA (DVDTV) pelos telefones (41) 3330-4481 ou e-mail: 

notificacaopnh@sesa.pr.gov.br 

Vigilância em Saúde Municipal 

com apoio regional 

24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Preencher a Ficha de epizootia do SINAN NET e encaminhar ao e-mail 

notificacaopnh@sesa.pr.gov.br 

Vigilância em Saúde Municipal 24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Marcar a localização do PNH no SISS-GEO  Vigilância em Saúde Municipal 

com apoio regional 

24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Coletar amostras do animal para diagnóstico Vigilância em Saúde Municipal 

com apoio regional 

24 horas do acontecimento 

da epizootia 

   

Preencher GAL Animal para encaminhamento das amostras ao LACEN Vigilância em Saúde Municipal Antes do envio da amostra 

Lacen 

   

Encaminhar amostras ao LACEN Regional de Saúde 24 horas coleta    

Em áreas urbanas ou periurbanas, realizar ações de redução da infestação 

de infestação do Aedes aegypi em um raio de 400m 

ACEs, ACS 48 horas conhecimento 

epizootia 

   

Avaliar, em conjunto com as diferentes esferas de gestão, a necessidade 

de ações adicionais de intensificação da vigilância, da vacinação, da 

comunicação e do controle vetorial 

Gestor, Vigilância em Saúde e 

Atenção em Saúde 

 

Tempo indeterminado 

   

*PNH: Primata Não Humano 


