
DENGUE: COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS 
NA VIGILÂNCIA, CONTROLE E ASSISTÊNCIA 

As ações da dengue fazem parte das ações 
de Vigilância em Saúde executadas pela 

União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dentro do Sistema Nacional 

de vigilância em Saúde e Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária 

 
(portaria 1.378 de 9 de julho de 2013) 
 



“Un buen administrador de salud es capaz de 
salvar más vidas durante una epidemia de 

dengue que los médicos e intensivistas”  
 

Dr. Eric Martínez Torres 
IPK – Habana, Cuba 

Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 20(1), 2006 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n1/31727.pdf 

 



União, Estado e municípios deverão adotar medidas de 
saúde pública necessárias para prevenção e  
enfrentamento de epidemias de dengue: 
 
* Ações de educação em saúde e mobilização social; 
* Ações de controle de vetores; 
* Detecção oportuna de casos de dengue;  
* Notificação adequada e oportuna dos casos; 
* Assistência adequada aos pacientes; 
* Reordenação da rede assistencial frente à elevação do número de 
casos; 

 



UNIÃO 
Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde: 

* Coordenação nacional das ações de controle e vigilância da dengue; 

* Normatização técnica aos estados e municípios 

* Coordenação dos sistemas nacionais de informação de interesse da Vigilância em 

Saúde; 

* Participação no financiamento das ações de Vigilância em Saúde; 

* Gestão dos estoques nacionais de insumos estratégicos, em provimento dos 

seguintes insumos estratégicos: 

 a) reagentes específicos e insumos estratégicos para as ações laboratoriais de 

Vigilância em Saúde; 

 b) insumos destinados ao controle de doenças transmitidas por vetores. 

 



ESTADO 
Compete às Secretarias Estaduais de Saúde: 

 
Coordenação das ações de vigilância e controle da dengue  com ênfase naquelas 

que exigem simultaneidade estadual, regional e municipal: 
* Desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, 

comunicação e mobilização social; 

* Normatização técnica complementar à disciplina nacional; 

* Monitoramento e avaliação das Ações de Vigilância e controle da dengue  

Coordenação, acompanhamento e avaliação da rede de laboratórios públicos e 

privados que realizam análises de interesse em saúde pública,  

* Coordenação, acompanhamento e avaliação da rede de assistência aos 

pacientes com suspeita/confirmação de dengue.  

* Coordenação dos sistemas de informação de dengue  

 



Participação no financiamento das ações de Vigilância e controle da dengue;  
 

 Coordenação da preparação e da resposta, no âmbito estadual, das ações 
de vigilância frente a elevação do número de casos de dengue: 

 

 

* Reordenação da rede de assistência, no âmbito  regional e estadual ao paciente 

com suspeita de dengue; 

* Gestão dos estoques estaduais de insumos estratégicos, com destaque para 

equipamentos de aspersão de inseticidas; 

 

ESTADO 



MUNICÍPIOS 
Compete às Secretarias Municipais de Saúde 

Coordenação das ações de vigilância e controle da dengue 

* Desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, comunicação e 

mobilização social; 

* Estabelecimento e divulgação de diretrizes, normas técnicas, rotinas e procedimentos no âmbito do 

Município, em caráter complementar à atuação das esferas federal e estadual;  

* Coordenação municipal e execução das ações de vigilância e controle da dengue; 

* Coordenação, acompanhamento e avaliação da rede de laboratórios  no âmbito municipal: Coleta, 

armazenamento e transporte adequado de amostras laboratoriais para os laboratórios de referência 

conforme pactuação; 

* Coordenação e execução, no âmbito municipal, de ações de diagnóstico e tratamento adequado aos 

pacientes com suspeita/confirmação de dengue 

* Coordenação e alimentação, no âmbito municipal, dos sistemas de informação de dengue: Coleta, 

processamento,  consolidação e avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades 

notificantes. 

 

 



MUNICÍPIOS 

Participação no financiamento das ações de vigilância; 
 
Coordenação da preparação e resposta, no âmbito municipal,  
frente a elevação do número de casos de dengue:  
 
 
 

* Reordenação da rede de assistência, no âmbito municipal, ao paciente 
com suspeita de dengue; 
* Gestão do estoque municipal de insumos, incluindo o provimento, 
armazenamento e o transporte de insumos estratégicos de acordo com as 
normas vigentes; 
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