GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS – CCD
Fone: (11) 3066-8604
ccd@saude.sp.gov.br

São Paulo, 1º de março de 2016

Ofício Circular CCD nº 02 /2016

Senhor Presidente,

A poliomielite é uma doença em processo de erradicação e globalmente têm sido
empreendidos esforços para alcançar a meta de um mundo livre da doença, semelhante
ao que ocorreu com a varíola nos anos de 1980.

Em continuidade ao Plano Nacional de Contenção do Poliovírus Selvagem, a
Coordenação Geral de Laboratórios da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério
da Saúde, irá atualizar o inventário dos laboratórios com possibilidade de conter
materiais infectantes ou potencialmente infectantes, realizado em 2009.

As informações coletadas agora também visam ao poliovírus vacinal, assim, um
formulário

eletrônico

está

disponível

no

link

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23898, para registro
desses dados pelos responsáveis por estabelecimentos de análises clínicas e pesquisa,
até o dia 11 de março de 2016.

Neste contexto, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Instituto
Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de Doenças (IAL/CCD/SES), retomou em
território paulista o processo para identificar laboratórios que possivelmente trabalhem
com materiais infectantes ou potencialmente infectantes para o poliovírus selvagem
e/ou vacinal, encaminhando carta a mais de 700 laboratórios no estado, constantes do
inventário anterior.
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Venho então solicitar a colaboração de Vossa Senhoria na divulgação do texto anexo
junto aos associados desse Conselho e, dessa forma, apoiar o nosso país no
cumprimento internacional de erradicar globalmente o poliovírus selvagem e vacinal.

Para solucionar dúvidas e outros esclarecimentos, poderão ser contatados no Instituto
Adolfo

Lutz/CCD/SES/SP:

Dra.

Rita

de

Cássia

Compagnoli

Carmona,

doencasentericas@ial.sp.gov.br, (11) 3068-2909; ou Dra. Maria do Carmo Sampaio
Tavares Timenetsky, virologia@ial.sp.gov.br, (11) 3068-2904.

Certos de contar com sua valorosa colaboração, reiteramos protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

MARCOS BOULOS
Coordenadoria de Controle de Doenças

Ilmo Sr. Dr. Darcio Eduardo Leandro Campos
Conselho Regional de Biomedicina

CMSA/cmsa
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