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REQUERIMENTO N.°: 2063 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO 
DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES 
AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE SOROCABA 
NO ANO DE 2019, BEM COMO QUE 
INFORME QUAIS AS MEDIDAS QUE JÁ 
FORAM EFETIVAMENTE IMPLANTADAS 
PARA EVITAR UMA EPIDEMIA DE 
DENGUE NO MUNICÍPIO. 

CONSIDERANDO que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidas. 

CONSIDERANDO que o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

CONSIDERANDO que o art. 40,  inciso VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

CONSIDERANDO que o art. 129 da Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba informa que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder 
Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do 
risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 
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CONSIDERANDO que o art. 130, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que o Município promoverá por todos os meios ao seu 
alcance o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 

CONSIDERANDO que o art. 197 da Constituição federal 
determina que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. 

CONSIDERANDO que o número de mortes causadas pela 
dengue no Brasil teve um aumento de 163% no período de um ano, saltando de 139 no 
primeiro semestre de 2018 para 366 no primeiro semestre de 2019. 

CONSIDERANDO que só o Estado de São Paulo registrou, de 01 
de janeiro a 17 de junho deste ano, 267.602 casos de dengue e 157 mortes, sendo que, 
segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica estadual, dez cidades concentram 
47% das vítimas da doença e somam 126.364 casos: São José do Rio Preto, com 
25.107casos; Bauru, com 24.515 casos; Campinas, com 22.355 casos; Araraquara, com 
12.863 casos; São Paulo, com 12.144 casos; Ribeirão Preto, com 7.263 casos; Birigui, 
com 6.836 casos; São Joaquim da Barra, com 5.410 casos; Barretos, com 5.059 casos e 
Guarulhos, com 4.812 casos. 

CONSIDERANDO que, no primeiro semestre de 2019, 
Sorocaba registrou 560 casos confirmados de dengue (481 autóctones, 61 importados e 
18 indeterminados), 35 de chikungunya (31 autóctones e 4 importados) e um caso 
importado de febre amarela, infectado na cidade de Cajati. Nenhum caso de zika foi 
registrado. 

CONSIDERANDO que o número de casos registrados neste ano 
se assemelha ao período que antecedeu o grande surto de dengue ocorrido em 2015, 
quando, no período de janeiro a maio de 2015, a cidade de Sorocaba contabilizou 52.575 
casos de dengue e 28 mortes. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) A municipalidade, por meio dos órgãos responsáveis, está 
promovendo campanhas de prevenção e conscientização junto à população para evitar o 
surgimento de criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti? 

a) Caso a resposta seja positiva, quais as regiões da cidade que já 
receberam a visita dos orientadores neste ano? Tais ações serão intensificadas durante 
todo o período crítico de proliferação do mosquito, ou seja, de novembro deste ano até 
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maio do ano que vem? Favor apresentar resposta detalhada, informando, inclusive, datas 
e quais os meios ou métodos de divulgação utilizados. 

b) Caso a resposta seja negativa, quais os motivos que impedem a 
realização de campanhas de prevenção e conscientização junto à população para evitar o 
surgimento de criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti? Favor justificar a resposta, 
detalhadamente. 

2) A municipalidade pretende realizar arrastões pela cidade, 
visitando imóveis para identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, 
bem como tomar medidas como as que constituem o programa "Cata-treco", com o 
objetivo de prevenir que materiais inservíveis depositados dentro das residências e de 
estabelecimentos comerciais virem foco do mosquito ou que acabem sendo descartados 
em locais impróprios? Tais medidas preventivas serão intensificadas durante todo o 
período crítico, ou seja, de novembro deste ano até maio do ano que vem? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar os locais, o modo 
e as datas de execução das referidas medidas. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar quais os motivos 
que impedem a tomada de medidas preventivas contra o acúmulo de materiais inservíveis 
nas residências e estabelecimentos comerciais do município. Favor justificar, 
detalhadamente. 

3) Quais setores da administração municipal estão/serão 
mobilizados para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti? 

4) Quantos servidores estão/serão envolvidos nessas ações e quais 
suas competências? 

5) Existe fiscalização efetiva dos pontos de descarte de 
inservíveis existentes na cidade, uma vez que esses locais são potenciais criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti? 

a) Caso a resposta seja positiva, como está sendo realizada a 
fiscalização? Essa fiscalização será intensificada durante todo o período crítico, ou seja, 
de novembro deste até maio do ano que vem? 

b) Caso a resposta seja negativa, favor detalhar os motivos que 
impedem a fiscalização. Favor apresentar resposta detalhada 

6) Ante um provável aumento no registro de casos de Zika Vírus, 
Dengue ou Chikungunya em nosso município, o Poder Executivo Municipal está 
preparado para oferecer o devido tratamento aos pacientes, incluindo os exames e 
diagnósticos necessários? 



Sala das Sessões, tembro 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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a) Caso a resposta seja positiva, como e onde serão realizados os 
atendimentos? 

b) Caso a resposta seja negativa, o que impede o tratamento 
adequado dos pacientes na rede pública de saúde? Favor apresentar resposta detalhada. 

7) Quais são os últimos dados coletados pela Secretaria Municipal 
de Saúde em relação aos índices larvários no município e quando será realizada a próxima 
vistoria? 

8) Quais os últimos dados com relação aos casos suspeitos e/ou 
já diagnosticados de Zika Vírus, Dengue ou Chikungunya em nosso município, nos 
últimos 90 dias? 

9) Quais as medidas preventivas que serão tomadas pela 
municipalidade com o fim específico de prevenir um novo surto de dengue como o 
ocorrido no ano de 2015, tendo em vista que o número de casos registrados atualmente 
se assemelha ao período de noventa dias que antecedeu a epidemia daquele ano? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo legal (A . 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do 
RI). 
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Sorocaba, 9 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento n° 2063/1 9, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o plano de combate ao 
mosquito Aedes Aegypti no município de Sorocaba no ano de 2019, bem como que informe 
quais as medidas que já foram efetivamente implantadas para evitar uma epidemia de dengue no 
município, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela SES - Secretaria da  Sande/  
Divisão de Zoonoses. 

Sendo s6 para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas  

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA  DINT  
Dignissimo Presidente da  Camara  Municipal 
SOROCABA — SP 
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Sorocaba, 8 de outubro de 2019  

Oficio SES/GS n° 1351/2019 

Secretaria de Gabinete Central 

Ref.:  Requerimento 2063/2019 — Solicita que a Excelentíssima Senhora Prefeita 

preste informações sobre o plano de combate ao mosquito aedes aegypti no 

Município de Sorocaba no ano de 2019, bem como que informe quais as 

medidas que já foram efetivamente implantadas para evitar uma epidemia de 

dengue no município. 

Em atenção ao requerimento supramencionado, encaminho 

manifestação da Secretaria da Saúde através do oficio SES/DZ n°470/2019 

emitido pela Chefe de Divisão Zoonoses e pela Supervisora de  Area  de 

Saúde da Divisão Zoonoses em 07 de outubro de 2019, anexo. 

Atenciosamente, 

7.) 

7) i  
else  Picc-ini Lopes Rosa 	t»  
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Sorocaba, 07 de Outubro de 2019  

Oficio SES/DZ ng 470/2019 

Ref.:  Requerimento n2 2063/2019 

Assunto: Solicita que a excelentíssima senhora prefeita preste informações sobre o Plano de Combate ao 

mosquito Ace/es aegypti no município de Sorocaba no ano de 2019, bem como que informe quais medidas 

que já foram efetivamente implantadas para evitar uma epidemia de dengue no município. 

limo. Sr.  

Dr.  Ademir H.  Watanabe  

Secretário da Saúde. 

Em resposta ao requerimento ng 2063/2019 de autoria do nobre vereador Fernando Dini, 

informamos que: 

Questão 1: 

Sim, as medidas realizadas pela Divisão de Zoonoses para o controle do Aedes aegypti são norteadas pelo 

Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD — MS, 2002), bem como 

por  manuals  da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. As ações ocorrem durante o ano inteiro, sem 

interrupção. 

a) A cidade toda recebeu visita dos nossos agentes. Algumas das ações preconizadas e realizadas por nossa 

Divisão são: 

- "Casa a casa": consiste na realização de vistorias de imóveis durante o período interepidêmico (fora de  

areas  de transmissão), com o objetivo maior de diminuir a infestação do vetor por meio da remoção de 

criadouros e conscientização da população; 

- "Bloqueio e Controle de Criadouros": Realização das vistorias de imóveis em locais de transmissão de casos 

confirmados ou suspeitos de determinada arbovirose, com o objetivo de diminuir a infestação do vetor por 

meio da remoção e/ou tratamento de criadouros, conscientização e orientação da população, além da busca 

ativa de novos pacientes que apresentem sintomas das a rboviroses; 

- "Bloqueio Nebulização": é a aplicação de inseticidas espaciais com objetivo de diminuir a infestação de 

mosquitos adultos possivelmente infectados em  areas  de transmissão, que ocorre somente ao redor de casos 

positivos de Dengue, ou suspeitos de Zika/Chikungunya/Febre Amarela; 

- "Arrastão": Consiste na remoção massiva de recipientes, objetivando a diminuição da infestação através do 

"sequestro de ovos" fixos as paredes dos mesmos e retirada de criadouros com larvas, além de evitar a 

presença de materiais passíveis de se tornarem criadouros de mosquito. 0 agente realiza a vistoria completa 

(intra e peridomicilio), buscando criadouros e orientando o munícipe quanta aos materiais que poderão ser 
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levados para o caminhão. Realiza também a busca de larvas de mosquito e o controle mecânico ou 

tratamento alternativo ou químico. Deve dar orientações ao responsável pelo imóvel sobre os cuidados 

necessários para evitar criadouros de Aedes aegypti no imóvel sob sua responsabilidade. Esta atividade conta 

com o apoio de três caminhões que acompanham as equipes nesta atividade; 

- "Avaliação de Densidade Larvaria (ADL)": trata-se do levantamento da infestação do vetor. 

- "Pontos estratégicos": são locais com presença de recipientes com potencial para acúmulo de água e 

proliferação de mosquitos, principalmente desmanches, borracharias e locais com recolhimento de materiais 

recicláveis, que são frequentemente vistoriados e tratados com larvicidas e adulticidas. 

- "Imóveis Especiais": são locais com grande circulação de pessoas, como escolas, indústrias, hospitais, 

supermercados, nos quais são realizadas vistorias e realização de orientações, remoção de criadouros e 

tratamento químico, quando necessário. 

- Ações de educação e mobilização social, por meio de palestras com o intuito de instruir sobre formas de 

prevenção e controle do vetor e da doença em escolas, empresas, orgãos públicos, entre outros; realização 

de dias específicos de mobilização social para o combate ao Aedes aegypti; realização de ações em parceria 

com entidades sociais, igrejas, associação de bairros, entre outros. 

- Ações de comunicação social, realização de entrevistas, emissão de boletins epidemiológicos com a 

divulgação dos dados epidémicos. 

- Capacitações dos funcionários da  Area  de Vigilância em Saúde e da  Area  de Assistência em Saúde para o 

aperfeiçoamento das ações de combate ao vetor, assistência aos pacientes, prevenção e controle das 

a rboviroses, entre outras. 

- Atendimento de demandas geradas por denúncias; 

- Aplicação de legislação própria, com lavratura de autos de infração. 

b) não se aplica. 

Tabela 1- Imóveis visitados no município, dados retirados do sistema estadual de alimentação "SISAWEB", do 

primeiro e segundo quadrimestres, sujeito a alterações por retroalimentação: 

Atividade valor 

NUMERO DE VISITAS A IMÓVEIS 

(Atividade de rotina para prevenção e controle do Aedes aeavpti com 

99.965 

remoção/tratamento de criadouros e orientação a população) 

NUMERO DE VISITAS PARA AVALIAÇÃO DE DENSIDADE LARVARIA  —JAN,  ABR, JUL 

(Levantamento da quantidade de larvas de Aedes aeqypti na cidade, par região— 

23.203 

meses de realização determinados pelo MS) 
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Questão 2: 

Sim, contamos com dois caminhões para remoção de criadouros de mosquitos de forma massiva, 

acompanhando as nossas equipes de visitação domiciliar, cujo serviço é continuo, ao longo de todo o ano. 

Até o presente momento removemos 416.200 Kg de criadouros.  

Este serviço é diferente do "Cata-treco", que é um serviço de remoção de materiais inservivels em geral (não 

somente criadouros de mosquito), cuja responsabilidade é de outra Secretaria. 0 "arrastão" realizado pela 

Divisão de Zoonoses é para a remoção de materiais que possam acumular agua e servir de criadouros de 

mosquito. 

a) Os arrastões são realizados em  areas  de risco (bairros com maior quantidade de larvas de Aedes aegypti 

e/ou presença de criadouros) e com registro de casos positivos de Dengue e suspeitos de Zika, Chikungunya 

e Febre Amarela, diariamente, de forma continua. 

b) não se aplica. 

Questão 3: 

Através do Comitê Municipal de combate as arboviroses, atualmente organizado de acordo com a Portaria 

Municipal SES 06, de 9 de maio de 2018, estão sendo propostas ações relativas ao tema para todas as 

secretarias municipais. As ações relativas a cada pasta estão novamente sendo pactuadas através da revisão 

do Plano Municipal de Contingências as Arboviroses para o ano de 2020. 

No entanto, a Secretaria da Saúde segue encabeçando as ações no combate ao vetor, em especial a Divisão 

de Zoonoses e Vigilância Epidemiológica. 

Questão 4: 

Em relação e Divisão de Zoonoses e Vigilância Epidemiológica, setor que tem age() direta em relação ao tema 

informamos que: 

Vigilância Epidemiológica tem equipe composta de 15 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e administrativos que trabalham diretamente com as arboviroses notificadas, tendo como fim o 

registro e análise das notificações, encaminhamentos de fluxos de atendimento, emissão de boletins 

epidemiológicos e treinamentos. 

Na Divisão de Zoonoses, são: 

Cargos Quantidade Existente 

Agentes de Combate às Endemias 37 

Agentes de Vigilância Sanitária 81 

Fiscal de Saúde Pública 02 
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NÚMERO DE VISITAS PARA CONTROLE DE CRIADOUROS 

(Bloqueio de casos suspeitos/confirmados de Arboviroses, com 

remoção/tratamento de criadouros e orientação  el  população) 

174.294 

NÚMERO DE VISITAS A IMÓVEIS ESPECIAIS E PONTOS ESTRATÉGICOS 

(locais com grande circulação de pessoas e locais com grande quantidade de 

possíveis criadouros, respectivamente) 

1.595 

NÚMERO DE VISITAS PARA NEBULIZKAO 

(aplicação de inseticida para controle de Aedes aeqvati, exclusivo para bloqueios 

30.374 

de casos suspeitos/confirmados de Arboviroses) 

Total de Imóveis Visitados 329.431 

Tabela 2 - Ações de educação, comunicação e mobilização social, dados de 01/01/2019 a 31/08/2019, sujeito 

a alterações por retroalimentação. 

Ações educativas Realizadas Número de pessoas atingidas 

Palestras 25 616 

Treinamentos 22 406 

Exposições 61 54.415 

Tabela 3 - Fiscalizações a imóveis por origem de solicitações/denúncias da Central de Atendimento e 

demanda própria, referentes a Aedes aegypti, dados de 01/01/2019 a 27/08/2019, sujeito a alteração por 

retroalimentação: 

Atividade Valor 

Entrada de denúncias/solicitações 1.240 

Vistorias realizadas 6.798 

Notificações emitidas 799 

Ocorrências encerradas 3.861 

Autos de infração aplicados 105 
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Administrativos 05 

Biólogos 02 

Médicos Veterinários 04 

Coordenador de Campo 12 

Supervisor de Equipes 03 

Auxiliar de Serviços Operacionais 01 

Supervisor de  Area  de Saúde 01 

Chefe de Seção 04 

Chefe de Divisão 01 

Total 153 

Suas competências seguem as atribuições de cargo. 

Questão 5: 

Sim. 

a) Conforme já explicado anteriormente, os "Pontos estratégicos" são locais com presença de recipientes 

com potencial para acumulo de  ague  e proliferação de mosquitos, principalmente desmanches, borracharias 

e locais com recolhimento de materiais recicláveis, que são frequentemente vistoriados e tratados com 

larvicidas e adulticidas para se reduzir a infestação nas proximidades. 

Além disto, estes  locals  são frequentemente fiscalizados pelos Fiscais de Saúde Pública para aplicação de 

multas caso sejam encontradas irregularidades durante as vistorias dos agentes. 

b) Não se aplica 

Questão 6: 

0 Plano Municipal de Contingência as Arboviroses (anexo 2019) é documento pactuado entre as secretarias e  

areas  da secretaria da salde e traz como conteúdo ações relativas a cada fase de transmissão das arboviroses, 

sendo feito planejamento de compras e ampliação de atendimento em períodos epidêmicos. 

Todas as unidades básicas de saúde tem Plano Operacional Local planejado para adequação de fluxo em 

meio a aumento na demanda de atendimento em momento epidémico. Através do Comitê Municipal de 

Combate as Arboviroses os hospitais e unidades de pronto atendimento também são convocados a 

encaminhar Plano de Ação Local. 

Em 01 de novembro de 2019 haverá treinamento sobre Manejo  Chico  de Dengue dirigido a toda rede de 

assistência municipal, visando capacitar pessoas a serem multiplicadores  locals  do conteúdo apresentado. 
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Questão 7: 

A Avaliação de Densidade Larvaria tem o objetivo quantificar a infestação de mosquitos em todas as  areas  da 

cidade. Esta atividade é realizada, conforme determinação do Ministério da Saúde, nos meses de janeiro, 

abril, julho e outubro. Os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde classificam o índice <1,0 como 

satisfatório, de 1 a 3,9 como alerta, e >3,9 como risco de infestação. 

A classificação dos  indices  de infestação geral do município referente ao ano de 2019 são: 

Janeiro: 4,4 

Abril/Maio: 3,6 

Julho: 1,5 

Outubro: Iniciamos a atividade em 01/10, portanto esta em andamento. 

Questão 8: 

Abaixo encaminhamos informações das principais arboviroses urbanas em 2019, emitidos no Boletim 

Epidemiológico 23/2019, emitido em 20 de setembro de 2019. No momento os boletins com informações 

das arboviroses estão sendo emitidos mensalmente por estarmos em momento intersazonal. 

Questão 9: 

- Revisão do Plano Municipal de Contingência as arboviroses 2020, com previsão de insumos, organização de 

fluxo de atendimento diante de momento epidêmico. 

- Incentivo a implantação das ações de Brigadas contra o Aedes em próprios municipais. 

- Treinamento de Manejo Clinico da Dengue — em 01 de novembro de 2019. 

- Solicitar das unidades assistenciais apresentação de Plano Local de Ação frente a aumento do número de 

casos. 

- Estamos realizamos a intensificação das ações de rotina de combate ao vetor, com o intuito de diminuir a 

transmissão de casos, por meio de visita casa a casa, resgate de imóveis pendentes, orientação à população, 

tratamento e remoção mecânica de criadouros, arrastões (anteriormente tínhamos dois caminhões, agora 

contamos com o auxilio de três), trabalhos em pontos estratégicos, imóveis especiais. Conforme informado, a 

execução dessas ações fazem parte da rotina diária das atividades desenvolvidas pela Divisão de Zoonoses, 

durante o ano todo. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Zoonons - 
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