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ARBOVIROSES 

 Arboviroses são doenças causadas por vírus e transmitidas pela saliva contaminada 

de artrópodes hematófagos durante o repasto sanguíneo. 

 Os Arbovírus tem seu ciclo de replicação nos insetos, podendo ser transmitidos aos 

seres humanos e outros animais pela picada de artrópodes hematófagos.  

 As arboviroses representam um grande desafio à saúde pública, devido às 

mudanças climáticas e ambientais e aos desmatamentos que favorecem a 

amplificação, a transmissão viral, além da transposição da barreira entre espécies. 

 Os arbovírus causadores de doenças em humanos pertencem a cinco famílias:  

Bunyaviridae,  Togaviridae  (que  inclui  o  vírus Chikungunya), Flaviviridae (que 

inclui os vírus da Dengue, Zika  e  Febre  Amarela),  Reoviridae e  Rhabdoviridae.  

Os mosquitos do gênero Aedes são os principais transmissores da Dengue, 

Chikungunya e  Zika em  áreas urbanas e peri-urbanas.    
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OBJETIVOS 

 GERAL: Estruturar uma resposta coordenada nas regiões de saúde para as 

ações de vigilância e controle das arboviroses no Rio Grande do Norte. 

 

 ESPECÍFICOS:  

 Sistematizar as ações sob responsabilidade da esfera estadual para o 

enfrentamento da transmissão das arboviroses; 

  Fortalecer a articulação intra, Inter setorial e interinstitucional das diferentes 

áreas e serviços, visando à integralidade das ações para enfrentamento do 

cenário entomoepidemiológico; 

 Aprimorar a vigilância epidemiológica, garantindo notificação, investigação e 

encerramento dos casos, sempre de forma oportuna;  

 



 Empoderar a rede de atenção à saúde regionalizada na tomada de decisão, 

garantindo acesso, meios para diagnóstico laboratorial e manejo clínico 

adequado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco;  

 Organizar as ações de prevenção e controle do vetor Aedes aegypti transmissor 

das arboviroses nos níveis municipais e estadual;  

 Coordenar, padronizar e garantir os insumos laboratoriais estratégicos e 

controle químico do vetor, nos períodos Inter epidêmicos e epidêmicos; 

 Implantar e/ou implementar as ações de informação, comunicação e educação 

referente as arboviroses.  
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CONTATOS CIEVS-RN 
 

Telefones: 0800 281 2801  

(84) 98102- 5948    VIVO 
 

E-mail: cievsrn@gmail.com 

 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
 

Notificação semanal 
 

Site da SESAP-RN: 

www.saúde.rn.gov.br  

http://www.saúde.rn.gov.br/


COLETA DA 
AMOSTRA 

• Isolamento Viral (RT-PCR) 
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NÍVEIS DE RESPOSTA 

Classificado como período interepidemico  

Classificado quando a incidência se mantiver em ascensão por mais de três 
semanas consecutivas em relação ao nível zero.  

RESPOSTA DE ALARME: Classificado quando o número de casos notificados 
ultrapassarem os valores do limite máximo OU ocorrência de óbitos 

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA: Classificado quando o número de casos notificados 
ultrapassou o limite máximo e a mortalidade nas últimas 4 semanas com um ou 
mais óbitos. 
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