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Palmas, 01 de fevereiro de 2018.

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

Assunto: Campanha de combate ao Aedes e prevenção à febre amarela
durante o carnaval.

Senhores(as) Secretários(as),
Após cumprimentá-los(as), a Sala Estadual de Coordenação e
Controle para o Enfrentamento da dengue, do vírus chikungunya e do Zika
vírus (SECC-TO), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), vem,
por meio deste, promover o lançamento da campanha de combate ao Aedes
durante o carnaval de 2018. A iniciativa, preconizada pela Sala Nacional de
Coordenação e Controle de dengue, Zika e chikungunya (SNCC), tem o
desígnio de estimular os municípios tocantinenses a aproveitarem o período de
festividade para reforçar as ações de combate ao mosquito Aedes e,
principalmente, garantir o controle vetorial do inseto transmissor da dengue,
Zika e chikungunya.
A campanha envolve também a prevenção à febre amarela,
devendo ser reforçado aos serviços de saúde quanto às medidas preventivas
da doença. Além de orientar à população quanto ao risco de exposição em
áreas de matas e rios, pois são os locais onde há circulação natural do vírus
amarílico.
Assim, a campanha consistirá na divulgação online (sita da saúde,
redes sociais etc) de dicas, pertinentes ao período de carnaval, sobre o
combate ao Aedes e prevenção à febre amarela. Ademais, com o objetivo de
visibilizar e reconhecer as ações desenvolvidas pelos municípios, durante esse
período, será disponibilizado uni espaço no site da Secretaria de Estado da
Saúde para divulgar todas as atividades relacionadas a esta campanha. Para
isso, os municípios deverão encaminhar as fotos e as descrições das ações
desenvolvidas para o e-mail arbo.tocantins(&qmail.com. Ressaltamos que as
fotos deverão ser tiradas na posição horizontal (evitando se/fies), com a melhor
qualidade possível e que, de fato, evidencie o trabalho realizado.
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Dessa forma, contamos com participação e engajamento de
todos para juntos realizamos uma excelente campanha. Para informações
adicionais, por favor, entre em contato com a SECC-TO por meio dos
telefones (63) 3218-4882/3210 ou pelos e-mails salaestadual.toQqmail.com
ou arbo.tocantinsammail.com.

Atenciosamente,

LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA
Superintendente de Vigilância, Promoça e Proteção à Saúde

Luciana Ferreira M. da Silva
Superintendente de Vigilância
Proinoçâo e Proteçâo á Saúde
Mat.: 1002953
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