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Plano Municipal de Contingência Doenças
Transmitidas pelo Aedes de Tapira 2018-2019
A transmissão simultânea das
doenças virais transmitidas pelo
Aedes: dengue, chikungunya e zika
no Estado de Minas Gerais, além da
ocorrência de casos graves e óbitos
e formas crônicas de chikungunya,
tem sido motivo de grande
preocupação.
Diante deste cenário, o município
Tapira elabora seu plano de
contingência municipal contra as
doenças transmitidas pelo Aedes
que contém o planejamento das
ações que serão executadas em
caso de epidemia de acordo com a
situação epidemiológica.

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br

Tapira é uma cidade do Estado do Minas Gerais, Mesorregião Triângulo
Mineiro/ Alto Paranaíba e Microrregião de Araxá

informativo
Saúde
Vigilância em

Edição nº 10| NOVEMBRO 2018 | Secretaria de Saúde

Municípios limítrofes são Sacramento, Araxá, São Roque de Minas,
Medeiros e Ibiá.

O município se estende
por 1180,229 km² e com
aproximadamente 4650
habitantes no total.

O perímetro urbano é
composto por:

Situado a 1 188 metros de altitude, de Tapira tem as seguintes
coordenadas geográficas: Latitude: 19° 54’ 55’’ Sul, Longitude: 46°
49’ 12’’ Oeste

1240 residências,
181 terrenos baldios,
131 comércios,
12 igrejas,
04 escolas,
02 delegacias,
01 cemitério,
01 velório,
02 UBS,
01 parque de exposições,
01 clube recreativo,
17 resistências tem piscinas,
02 posto de combustível,
01 cooperativa/banco,
01 correio,
01 casa lotérica,
01 salão de festa,
03 lojas de materiais de
construção,
03 borracharias,
06 oficinas automotivas.
A equipe de vigilância e controle
endemias é composta por duas ACE
e supervisor de equipe.
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NUMEROS DE CASOS DE DENGUE
Numero de casos notificados SINAN NET
(relatórios gerados em 07/11/2018)

Descrição dos casos

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br
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VISITAS EM IMÓVEIS ELEGÍVEIS PARA O CONTROLE VETORIAL
ANO 2017

ANO 2018

RESULTADOS LI 2018

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br
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Evitar a ocorrência de arboviroses e
seus agravos no município.
Evitar óbitos
arbovirose.

decorrentes

de

Fortalecer a articulação entre as
áreas e serviços envolvidos no
enfrentamento das doenças além
da articulação intersetorial;
Definir estratégias para prevenir e
controlar a transmissão através das
ações de controle vetorial;

O município de Tapira se enquadra
na fase 0, pois temos baixo índice
de notificações e de infestação
pelo aedes.
Fase 0 TEMOS QUE REALIZAR
AS SEGUINTES AÇÕES:
Realizar buscativa e vigilância
de casos nas duas unidades
de saúde do município bem
como também no laboratórios
de analise e notificar todos os
casos ainda não notificados.
Investigar e digitar as fichas
de notificação em tempo
oportuno;
Realizar atividades de controle
das doenças transmitidas pelo
Aedes;
Intensificar ações de controle
vetorial nas localidades com
índices de infestação elevada
ou com permanência de casos
notificados;

Nossa missão
Promover assistência adequada ao
paciente com acesso ao diagnóstico
e manejo clínico adequado, por
profissionais habilitados;

base para a tomada de decisão;

Promover a capacitação de
profissionais
envolvidos
no
enfrentamento
das
doenças
transmitidas pelo Aedes;

Mobilizar a população para ações
de autoproteção e proteção
comunitária além da eliminação de
criadouros nas residências;

Aprimorar a vigilância com
notificação e investigação oportuna
dos casos, além de monitorar a
circulação viral, utilizando como

Mobilizar o setor privado para
envolver-se na eliminação de
criadouros.

Plano de ação
Realizar mutirões de limpeza
urbana de 17/12/2018 à
20/12/2018 e em fevereiro de
2019 caso necessário
Realizar LIRAa / LIA;
Elaborar e divulgar informes
epidemiológicos
para
população e profissionais de
saúde;
Coletar
amostras
para
identificação do sorotipo do
vírus circulante;
Distribuir
o
cartão
de
acompanhamento do paciente
e disponibilizar fluxograma de
manejo clínico;

Sistematizar as
comunicação;

atividades

de

Atender demanda da imprensa;
Realizar reuniões periódicas/
mensalmente com o comitê de
mobilização social, combate
e prevenção das arboviroses
de Tapira que é composto
por membros de
diversos
setores públicos tais como,
secretaria de
educação e
cultura, secretaria de obras e
limpeza urbana, secretaria de
agricultura e meio ambiente,
secretaria de
comunicação
social.
Capacitar
os
profissionais
de saúde quanto ao manejo
clínico.

Estimular a participação do
agente comunitário de saúde na
busca ativa e acompanhamento
dos pacientes;

Realizar a semana D, de
combate as arboviroses na
comunidade escolar de Tapira
de 25 -29 março de 2019.

Distribuir material gráfico para
atividades educativas;
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