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TEXTO DA AÇÃO
-
RESPOSTA DO REQUERIMENTO: Medidas preventivas para o combate à dengue, zika vírus e
chikungunya. - No ano de 2020, até a presente data, temos 86 casos de dengue confirmados. As outras
arboviroses (Zika Vírus e Chikungunya) não temos casos confirmados. - Precedendo o ano letivo, todas
as escolas municipais foram nebulizadas, com agendamento prévio, junto à Secretaria Municipal da
Educação. No mês de fevereiro/2020, todas as escolas estaduais e estabelecimentos públicos
municipais de saúde também foram nebulizados. - No mês de março/2020 estaremos realizando a
nebulização nas universidades e escolas particulares. - A equipe é composta por 43 agentes de
controle de endemias, os quais desenvolvem arduamente atividades no combate ao transmissor das
arboviroses. - Destacamos a atividade de busca ativa de novos casos suspeitos de dengue,
sintomáticos, nas áreas onde já contém casos confirmados da doença, com objetivo de orientar a
procurar a unidade de saúde, para que seja feita a notificação, e, ações sejam deliberadas no intuito de
bloquear a transmissão do reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos (PE),
realizando a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos,
bem como, em armadilhas em pontos estratégicos (PE), conforme orientação técnica: 1. Orientando
moradores e responsáveis para eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; 2. Executando a
aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico,
aplicando os larvicidas, conforme orientação técnica; 3. Vistoriando e tratando imóveis cadastrados e
informados pelos ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) que necessitam do uso de larvicida, bem
como, vistoriando depósitos de difícil acesso informado pelos agentes; 4. Mantemos reuniões
periódicas com a equipe de Atenção Primária em Saúde, para troca de informações sobre: suspeitos de
dengue, a evolução dos índices de infestação por Aedes Aegypti da área de abrangência, os índices de
pendências e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para mudança da situação
epidemiológica em Dengue.
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Assis, 09 de março de 2020.
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