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As suas Senhorias os(as) Senhores(as)
PREFEITOS(AS) E SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE
Estado do Tocantins

Assunto. Alerta para a intensificação das ações e repasse de orientações
quanto à prevenção e controle da chikungunya, dengue e zika.
Senhores(as) Prefeitos(as) e Secretários(as),
Após cumprimentá-los(as), a Secretaria de Estado da Saúde do
Tocantins (SES-TO), por meio da Gerência de Vigilância Epidemiológica das
Arboviroses (GVEA), vem, alertar para a intensificação das ações de prevenção e
controle da chikungunya, dengue e zika em virtude do inicio da estação
chuvosa, pois, em decorrência desse período, os locais propícios para a
proliferação do Aedes se multiplicam. Dessa forma, embora deva-se trabalhar,
essencialmente, com o controle do vetor e a mobilização social, é necessário
estruturar os demais eixos da vigilância para evitar e conter os possíveis surtos e/ou
epidemias provocados por essas arboviroses.
Diante disto, ressaltamos a importância do desenvolvimento de ações a
serem realizadas de forma integrada entre os setores da vigilância epidemiológica,
assistência ao paciente, controle vetorial, bem como comunicação, mobilização e
publicidade (conforme orientações anexas).
Certos de seu comprometimento e preocupação com a qualidade de
vida em seu município, contamos com sua colaboração e envolvimento neste
processo.
Para informações adicionais, por favor, entre em contato com a GVEA
por meio dos telefones (63) 3218-4882/3210 ou [Selos e-mails
arbo.tocantinsaqmail.com ou salaestadual.toagmail.com.
Atenciosamente,
(80ittoinevlaVa/

LILIANA ROSICLER TEI EIRA NUNES FAVA
Superintendente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde
[Saio kosicler . N. rav,..
Supennteneente de Vig
Promocc do e Proteção à Saúde
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ANEXO I

ORIENTAÇÕES DE AÇÕES A SEREM ADOTADAS:
Eixo Vigilância Epidemiológica
✓ Monitorar os dados de chikungunya, dengue e Zika através dos sistemas de
informações (SINAN Net e SINAN Online) e elaborar boletins informativos
para os profissionais de saúde e à população;
✓ Monitorar os dados laboratoriais (sorologia) para avaliar a taxa de positividade
no município e sorotipos circulantes (dengue);
• Monitorar os dados laboratoriais (RT-PCR) para avaliar a taxa de positividade
de chikungunya e Zika no município;
• Monitorar as internações por dengue, chikungunya e Zika;
✓ Treinar os profissionais municipais de saúde;
1 Disponibilizar, nos serviços de saúde, blocos de notificação para dengue,
chikungunya e Zika, e cartões de acompanhamento para pacientes suspeitos
de dengue;
1 Supervisionar, mensalmente, as unidades de saúde;
• Fornecer material de apoio para os profissionais de saúde (fluxograma de
classificação de risco e manejo clinico do paciente com suspeita de dengue e
chikungunya, e manuais de todas as arboviroses).

Eixo Assistência ao paciente
✓ Reorganizar os serviços de atenção à saúde, bem como notificar e investigar
todos os casos suspeitos de chikungunya, dengue e Zika para que sejam
encerrados em tempo oportuno;
1 Atender, prioritariamente, os casos suspeitos de chikungunya, dengue e Zika
na atenção básica (AB);
• Realizar manejo clínico adequado, conforme instruções fornecidas pelo
Ministério da Saúde;
• Garantir a realização de exames laboratoriais específicos (sorologia) e
inespecíficos (hemograma, entre outros) para a dengue e chikungunya;
• Garantir a realização de exames laboratoriais específicos (RT-PCR) para
dengue, chikungunya e Zika.
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Eixo Controle Vetorial
✓ Monitorar as informações do trabalho de campo através do FormSUS,
Sistema de Localidades (SISLOC) e Levantamento Rápido de índices para
Aedes aegypti — LIRAa/Levantamento de índices Amostrai (LIA);
✓ Promover mobilização intersetorial e social para ações de limpeza urbana,
armazenamento e destino correto do lixo;
• Regularizar a quantidade e a qualidade das visitas domiciliares periódicas
para redução, tratamento e/ou eliminação de criadouros, mantendo o índice
de infestação predial (IIP) abaixo de 1%;
1 Manter as zonas de atuação dos ACE com quantidade adequada de imóveis
para cumprimento das metas;
• Solicitar insumos estratégicos de acordo com a necessidade;
• Manter estoque de insumos estratégicos;
• Realizar ações de bloqueio, oportunamente, em locais onde há casos
notificados de dengue;
✓ Promover a manutenção dos equipamentos para a aplicação dos inseticidas;
1 Enviar com periodicidade oportuna os dados dos sistemas de informações.

Eixo Comunicação, Mobilização e Publicidade
✓ Implantar e/ou fortalecer as Salas Municipais de Coordenação de Controle
para o Enfrentamento ao Aedes (SMCC);
1 Elaborar um cronograma de ações de mobilização social que serão
desenvolvidas durante o período epidêmico;
• Promover atividades diversificadas envolvendo todos os integrantes da
SMCC;
✓ Elaborar relatórios e boletins informativos para evidenciar as atividades
desenvolvidas e divulgar quaisquer campanhas/ações executadas.
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