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Palmas, 21/08/2018.
A Sua Senhoria os(as) Senhores(as)
SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE
Estado do Tocantins

Assunto: PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO E
CONTROLE DE EPIDEMIAS DE CHIKUNGUNYA, DENGUE E ZIKA PARA O ANO
DE 2019.

Senhores(as) Secretários(as),
A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), por meio da
Gerência de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses (GVEA), vem reiterar a
importância da elaboração do Plano de Contingência Municipal para Prevenção e
Controle de Epidemias de chikungunya, dengue e Zika para o ano de 2019. Esse
documento visa orientar o trabalho rotineiro de prevenção e controle dessas
arboviroses, incluindo todos os setores, como: controle vetorial, vigilância entomológica,
vigilância epidemiológica, atenção básica (ou ao paciente) e educação em saúde.
Podendo ainda ser incluído outros setores públicos e da sociedade civil organizada,
desde que estes participem da elaboração do plano e se comprometam a executar as
ações propostas.
A consolidação de todas as informações num plano possibilita a previsão
e o estabelecimento de ações preventivas para essas doenças e que devem ser
implantadas ou intensificadas no cotidiano dos serviços. Adicionalmente, no plano é
possível apresentar as ações corretivas que necessitam ser realizadas em situações
epidêmicas em razão da não implantação ou interrupção destas ações preventivas.
Assim, estamos disponibilizando, por e-mail juntamente a este ofício, o
instrutivo e o modelo para elaboração dos planos de contingência municipais (ano
2019), ressaltando que o município deverá adequar essas informações à sua
realidade. IMPORTANTE: Após a elaboração do plano, este deverá ser submetido à
aprovação do Conselho Municipal de Saúde e, posteriormente, encaminha do via
SVPPS/DVEDVZ/GVEA
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e-mail para a GVEA, com a resolução de aprovação do referido conselho, até o dia 14
de dezembro de 2018.
Para informações adicionais, por gentileza, entre em contato com a
Gerência de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses pelos telefones
3218-3374/3210 ou pelo e-mail arbo.tocantins@gmail.com.

Atenciosamente,

RENATO JAYME DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

SVPPS/DVEDVZ/GVEA
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