
CONTROLE DE ARBOVIROSE

   - Mapeamento na área de atuação de pontos estratégicos, terrenos baldios e imóveis
comerciais ou residenciais;

  

   - Visitas aos imóveis com periodicidade estabelecida;

  

   - Identificação de áreas de risco para endemias ou epidemias,coleta de material necessário
para as análises entomológicas;

  

   - Identificação da presença de vetores de importância na transmissão de doenças na área de
atuação;

  

   - Pesquisas de vetores nas fases larvária e adulta;

  

   - Levantamento de densidade larvária;

  

   - Participação nas ações de controle e tratamento de focos e das ações de vigilância, tanto
nos locais onde o vetor foi encontrado e eliminado, quanto onde não houve ocorrência de
casos ou presença de vetores;

  

   - Eliminação de criadouros potenciais, depósitos positivos para larva do mosquito, através de
remoção, destruição, vedação ou outro tipo de controle mecânico;

  

   - Controle químico focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle
mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;

  

   - Mobilização da população, sensibilizando-a para a vacinação de rotina junto às equipes de

 1 / 3



CONTROLE DE ARBOVIROSE

saúde bem como apoio nas ações de vigilância epidemiológica de doenças como a
tuberculose, hanseníase, leishmaniose, controle da raiva e outras de acordo com o perfil
epidemiológico do município;

  

   - Encaminhamento aos serviços de saúde dos casos suspeitos de doenças endêmicas ou
epidêmicas;

  

   - Notificação de contaminação ambiental, como metais pesados, fumaças e vapores em sua
área de atuação;

  

   - Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;

  

   - Participação nas Campanhas de Saúde Pública realizadas pelo município;

  

   - Acompanhamento e análise dos indicadores entomológicos e epidemiológicos, utilizando-os
para subsidiar a tomada de decisão pelo nível gerencial ou político;

  

   - Elaboração de relatórios sobre a situação entomo-epidemiológica do município;

  

   - Gerenciamento das diferentes logísticas envolvidas no controle da dengue, zika vírus,
chikungunya e febre amarela

  

   - Promoção de reuniões periódicas com supervisores de campo e com os demais parceiros
do trabalho, no âmbito institucional e junto à comunidade;

  

   - Acompanhamento do andamento das atividades, buscando alternativas de solução para
redução ou superação dos problemas identificados;
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   - Desenvolvimento de atividades de educação em saúde junto aos componentes da equipe,
da comunidade e demais segmentos no município como escolas, indústrias e outros;

  

   - Organização de campanhas em saúde no município;

  

   - Inserção, monitoramento, avaliação e gerenciamento das informações produzidas em
campo em sistemas de controle do vetor no sistema online SISAWEB 

  

   - Solicitação de notificações e fiscalização: Serviços Públicos, Habitação e VISAM

  

    

     Como Acionar os Serviços do Controle de Arboviroses
       RUA CONDE DO PINHAL, 2161 CENTRO  Horário funcionamento: segunda a sexta-feira
das 07:00 às 17:00 hs  Fone:(16) 33077405/33077282    
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