
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gabinete do Secretário 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - Rua Santa Isabel, 181, 6º andar - Bairro Vila Buarque, São
Paulo/SP, CEP 01221-010

Telefone: 3397-8202

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

Ofício SEI COVISA nº 5049/2020/SMS/COVISA

 

 

Prezada Senhora,

 

Em atenção ao O cio nº 01/AME JARDINS - SMS-SP/2020, informamos a execução das
ações preven vas e corre vas previstas no Programa de Controle do Culex pela equipe técnica da
Unidade de Vigilância em Saúde - UVIS Lapa/Pinheiros na localidade, tais como:

- Monitoramento quinzenal de todos os córregos pertencentes à área de abrangência
da UVIS, com a avaliação da situação ambiental, verificação da presença de formas imaturas através
de conchadas, intervenção química por aplicação de Temefós 500 CE, quando necessário (úl mas
vistorias em 20/08/2020 - Córregos Jornalista Roberto Marinho, Estação de Tratamento do Brooklin,
Avenida das Corujas, Braço I Verde);

- Envio mensal de relatórios através de O cio via Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
à Subprefeitura local, sendo o úl mo para a Subprefeitura de Pinheiros em 01/07/2020, com todas as
solicitações de manejo ambiental (limpeza e remoção da vegetação);

- Monitoramento e solicitação, quando necessária, de manutenção e limpeza de bueiros
e galerias ao setor de Zeladoria Urbana da Subprefeitura, sendo o último em 07/07/2020;

- Atendimento às solicitações registradas e recebidas via SIGRC com o
desencadeamento de todas as ações que o caso requer (orientações sobre as a vidades
desenvolvidas pela Vigilância Ambiental, bem como orientações quanto às medidas preven vas),
vistorias nos endereços referentes ao solicitado, pesquisa de bueiros, praças e encaminhamento para
identificação de proprietários de terrenos abandonados, etc);

- Mapeamento e diagnós co de área com o cruzamento de informações ob das em
vistorias e córregos próximos às solicitações;

- Aplicação de inse cida piretróide Deltametrina através de termonebulização (FOG) em
áreas delimitadas, seguindo os critérios técnicos pré estabelecidos e ao que preconiza o Programa, e;

- Contato com a Associação AME Jardins e sua representante, com informação de todas
as ações desencadeadas não só neste referido período, bem como ações já programadas nos locais
onde houve aumento significativo de mosquitos adultos.

A Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), por meio do Núcleo de Vigilância, Prevenção
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e Controle da Fauna Sinantrópica (NVSIN), con nua desenvolvendo diariamente em toda  a extensão
do Canal do Rio Pinheiros, as a vidades de monitoramento com 67 pontos georeferenciados para
coleta de formas imaturas e mosquitos adultos e controle com aplicação de larvicidas biológicos
específicos e sele vos associadas as ações de Manejo Ambiental com roçagem de vegetação
marginal, remoção de vegetação aquá ca e lixo executadas pela EMAE (Empresa Metropolitana de
Águas e Energia) e até o presente momento não foi iden ficada pela equipe, infestações de
mosquitos com grandes explosões demográficas decorrentes do Canal do Rio Pinheiros, com baixas
coletas de mosquitos adultos e formas imaturas no ano de 2020.

Sendo o que nhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar
nossos protestos de elevada estima e consideração.

 

LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA
Coordenador

Coordenadoria de Vigilância em Saúde
SMS/COVISA

 
 
 

Ilma. Senhora
Daniela Cerri Seibel
Associação AME Jardins
Rua Joaquim Floriano, 871 cj. 11 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
CEP 04534-013
Tel.: 11 3097-0911
E-mail: amejardins@amejardins.com.br

Documento assinado eletronicamente por Luiz Artur Vieira Caldeira, Coordenador(a), em
14/09/2020, às 20:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 033114716 e o código
CRC 81601F98.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6018.2020/0058301-8 SEI nº 033114716
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