SGD: 2018/30559/119064
OFÍCIO CIRCULAR - 502/2018/SES/GABSEC
Palmas, 05/11/2018.
A Sua Senhoria os(as) Senhores(as)
SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE
Estado do Tocantins

Assunto: SEMANA NACIONAL DE COMBATE AO AEDES

Senhores(as) Secretários(as),
Após cumprimentá-los(as), a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins
(SES-TO), por meio da Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde
(SVPPS), da Diretoria de Vigilância Epidemiológica das Doenças Vetoriais e Zoonoses
(DVEDVZ), e da Gerência de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses (GVEA), vem
informar que, diante do início do período epidêmico, foi instituída a “Semana Nacional
de Combate ao Aedes” que será realizada no período de 26 a 30 de novembro de
2018 e consistirá na realização de ações integradas e simultâneas, envolvendo os
setores da saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento social, em todas as
cidades do país, em articulação com governos estaduais, prefeituras e população.
Diante do exposto, solicitamos a todos os municípios do Tocantins que
articulem suas referidas Salas Municipais de Coordenação e Controle para o
Combate ao Aedes (SMCC) e mobilizem os setores supracitados para a execução da
ação proposta. Ademais, solicitamos também que nos enviem todas as evidências
(relatórios, fotos, vídeos etc.) das atividades realizadas, pois encaminharemos esses
materiais à Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Combate ao Aedes
(SNCC) para que essas ações sejam divulgadas nacionalmente.
Para tanto, sugerimos que sejam executadas ações educativas, de
promoção e prevenção, visando ampla mobilização para o controle do vetor;
intensificação das ações de inspeções domiciliares; mutirões de limpeza com o
objetivo de encontrar e eliminar eventuais focos do mosquito; produção de murais
informativos para divulgação das ações de combate ao Aedes, além dos cuidados
básicos de prevenção; atividades lúdicas como a realização de oficinas de teatro e
quadrinho, apresentações culturais, entre outras. Por fim, ressaltamos que é de
SVPPS/DVEDVZ/GVEA

Documento foi assinado digitalmente por RENATO JAYME DA SILVA EM 05/11/2018 11:58:33. A autenticidade deste documento
pode ser verificada no site http://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 2D5D75FB00423B17

extrema importância a divulgação de quaisquer atividades que envolvam a temática
abordada neste documento. A inclusão do setor de comunicação é fundamental
para o êxito da mobilização social.
Assim, certos de seu engajamento nesse processo, agradecemos a
participação. Para informações adicionais, por gentileza, entre em contato com a GVEA
por
meio
dos
telefones
(63)
3218-3210/3374
ou
pelos
e-mails
arbo.tocantins@gmail.com ou salaestadual.to@gmail.com.

Atenciosamente,

RENATO JAYME DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

SVPPS/DVEDVZ/GVEA
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