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Guia de Vigilância Epidemiológica

O guia de Vigilância Epidemiológica é um instrumento que 
auxilia os profissionais de saúde no desafio de trabalhar para 
o desenvolvimento da consciência sanitária dos gestores mu-
nicipais dos sistemas de saúde, para que passem a priorizar as 
ações de saúde pública e trabalhem na perspectiva de desen-
volvimento da vigilância da saúde, que tem como um dos seus 
pilares de atuação a vigilância epidemiológica de problemas 
de saúde prioritários, em cada espaço geográfico.
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Doenças infecciosas e parasitárias: 
Guia de bolso

O guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias tem 
sido reconhecido pelos profissionais de saúde como um ma-
nual prático de grande utilidade. Essa é uma das razões pelas 
quais ele se constitui em um veículo técnico muito procurado 
por esses usuários e, consequentemente, de maior tiragem 
entre as publicações da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS).
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Saúde Brasil 2011: uma análise da 
situação de saúde e a vigilância  
da saúde da mulher

O Ministério da Saúde apresenta a nova publicação da série 
Saúde Brasil. Esta série, produzida e organizada pela Secreta-
ria de Vigilância em Saúde, teve início em 2004 e tem periodi-
cidade anual. Seu objetivo é produzir e divulgar análises sobre 
a situação de saúde em nosso país, essenciais para subsidiar o 
planejamento, a implementação e a avaliação das políticas e 
ações do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Vigitel Brasil 2011: Vigilância de fatores 
de risco e proteção para doenças crônicas 
por inquérito telefônico

O Vigitel compõe o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do Ministério da 
Saúde e vem ampliado o conhecimento essas doenças no país, 
com destaque para as informações do Vigitel na elaboração do 
Plano de Enfrentamento das DCNT, subsidiando a definição de 
metas de redução dos fatores de risco a serem atingidas.
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Viva: vigilância de violências e acidentes. 
2008 e 2009

Esta publicação da SVS do Ministério da Saúde apresenta os 
componentes, operacionalização, implantação e resultados do 
VIVA em municípios selecionados de todo o país, dados fun-
damentais para dimensionar e subsidiar a monitorização da 
situação epidemiológica de violências e acidentes em servi-
ços sentinelas e elaboração de políticas de enfrentamento das 
causas externas e promoção da saúde e cultura de paz.



Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil. 
2011-2022

Este Plano define e prioriza as ações e os investimentos 
necessários para preparar o país para enfrentar e deter, 
nos próximos dez anos, as DCNT, entre as quais: acidente 
vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas, intervindo nos 
fatores de risco como tabaco, álcool, dieta não saudável e 
inatividade física.
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Dengue: classificação de risco e manejo  
do paciente

O manejo clínico dos casos suspeitos de dengue tem como 
objetivo evitar que o quadro clínico do paciente evolua para 
óbito. O sucesso dessa meta liga-se à qualidade da assistência 
prestada, com uma triagem que permita a identificação dos ca-
sos graves, bem como a instituição de medidas terapêuticas em 
tempo hábil. Veja mais no endereço eletrônico <http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/fluxo_dengue_manejo.pdf>.
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Dengue: diagnóstico e manejo clínico. 
Adulto e criança

As Secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde 
realizaram uma série de atividades com o objetivo de revisar e 
atualizar o protocolo para o manejo clínico dos pacientes com 
dengue. Esse processo de discussão mostrou-se muito rico 
e foi realizado com um grupo de especialistas e instituições 
nacionais e internacionais que incorporaram suas experiências 
no aprimoramento dessa publicação.
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Tratamento diretamente observado (TDO) 
da tuberculose na Atenção Básica

A publicação dedica-se à sistematização dos trabalhos dos 
profissionais de enfermagem, que assumem uma especial im-
portância nas ações de controle da tuberculose e que tem o 
fundamental papel de garantir a supervisão do tratamento da 
doença e evitar as intercorrências que favoreçam o abando-
no, a recidiva, a falência e a tuberculose resistente, garantido 
a adesão dos pacientes e um tratamento bem-sucedido.
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Manual de recomendações para  
o controle da tuberculose no Brasil

Este manual tem importância capital para a melhoria das 
atividades de prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento 
dos casos de tuberculose e para a organização dos serviços 
do SUS, especialmente aqueles da atenção básica. Pode, 
também, ser útil para movimentos sociais, organizações de 
base comunitária, instituições de pesquisas, universidades e 
outras organizações governamentais e não governamentais.
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Plano integrado de ações estratégicas  
de eliminação da hanseníase, filariose, 
esquistossomose e oncocercose como 
problema de saúde pública, tracoma 
como causa de cegueira e controle das 
geohelmintíases. Plano de ação 2011-2015

O Plano integrado de ações estratégicas caracteriza-se prin-
cipalmente pela proposição de estratégias de busca ativa de 
casos e tratamento oportuno, considerando-se, quando indi-
cado, as intervenções de tratamento coletivo.
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Plano de segurança da água: garantindo  
a qualidade e promovendo a saúde.  
Um olhar do SUS

O PSA é um instrumento para a identificação de possíveis de-
ficiências no sistema de abastecimento de água, ao organizar 
e estruturar o sistema para minimizar a chance de incidentes. 
Estabelece, ainda, planos de contingência para responder a 
falhas no sistema ou eventos imprevistos, que podem ter im-
pacto na qualidade da água, como as secas e inundações.
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Guia prático de tratamento da malária  
no Brasil

É importante que os profissionais de saúde envolvidos no trata-
mento da malária, orientem adequadamente, com uma lingua-
gem compreensível, os pacientes e seus acompanhantes, para 
que o tratamento seja concluído adequadamente. Este manual 
constitui-se num guia de orientação para o tratamento da ma-
lária e fundamenta-se na revisão das melhores e atuais evi-
dências sobre a eficácia e segurança das drogas antimaláricas.
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Manual de diagnóstico laboratorial  
da malária

Esta publicação auxilia a vigilância epidemiológica na região 
Amazônica e prevenir a ocorrência da doença nas áreas não-
endêmicas ou de baixa endemicidade. Os profissionais encon-
trarão informações técnicas sobre a coleta e processamento 
das amostras para diagnóstico, além de um acervo de figuras 
que facilitará a identificação do parasito.
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Guia para gestão local do controle  
da malária: controle vetorial. Nº 2 

A abordagem apresentada nesse volume do guia de gestão 
se concentra nas ações de controle vetorial. As atividades de 
diagnóstico e tratamento oportuno devem ser priorizadas pe-
los programas de controle da malária e devem ser articuladas 
com as ações de controle e vigilância entomológica. O contro-
le vetorial deve seguir os princípios do controle seletivo e inte-
grado, com participação comunitária, e ajustado às situações 
ecoepidemiológicas de cada município.
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Guia para profissionais de saúde sobre 
prevenção da malária em viajantes

O Programa Nacional de Controle da Malária da SVS e a An-
visa publicaram esse guia para fortalecer as ações de pre-
venção da malária e divulgar as recomendações àqueles que 
se deslocam para áreas de transmissão da doença, seja no 
território nacional ou internacional. A publicação faz parte de 
uma política consistente de controle da malária e contribui 
para a continuidade de bons resultados sobre a prevenção da 
doença no país. 
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Ações de controle de endemias: malária.
Manual para Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Controle de Endemias

Desde 1999, ao adotar a estratégia de Controle Integrado da 
Malária, o Ministério da Saúde amplia a cobertura da atenção 
aos doentes de malária nas áreas endêmicas, com ênfase nas 
ações de prevenção, diagnóstico precoce e preciso, tratamen-
to e notificação dos casos confirmados. Os resultados demons-
tram que a estratégia adotada reduz os índices da doença.
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Cadernos de Atenção Básica: Vigilância 
em Saúde. Dengue, esquistossomose, 
hanseníase, malária, tracoma e tuberculose

Este caderno é um dos frutos do Ministério da Saúde na busca 
da integração da Vigilância em Saúde com a Atenção Básica. Foi 
elaborado pela SVS e pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 
e reflete os preceitos do Pacto pela Saúde: o fortalecimento 
da Atenção Básica e da capacidade de respostas às doenças 
emergentes e às endemias.
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