
  

 
 

Mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti 

acontece neste mês 

A Campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes aegypti 

começou a ser veiculada no início do mês de novembro e a mobilização contra o 

mosquito, transmissor da Dengue, Zika e chikungunya, acontece durante este mês, 

em todo país.  

Na aproximação do final de ano, com a chegada das chuvas e calor, são 

intensificadas ações de combate ao mosquito para evitar sua proliferação e o risco 

de transmissão das doenças. Em decorrência disso, dentre outras atuações em 

estados e municípios, está programada a partir da última semana de novembro 

uma Mobilização Integrada para Combate ao Aedes e o Dia D de Combate ao 

Mosquito, 30, em todo país.  

A Sala Nacional de Coordenação e Controle (SNCC), que conta com a 

participação de representantes de diversas pastas do Governo Federal, repassa 

cotidianamente orientações para o enfrentamento do Aedes,  tanto para as Salas 

Estaduais de Coordenação e Controle (SECC) como para salas municipais e 

variados órgãos públicos federais. Nesse período do ano são intensificados os 

convites para estados, municípios e órgãos federais realizarem atividades visando 

informar e instruir as comunidades sobre a importância da prevenção e combate 

ao mosquito.  

As orientações para atividades de mobilização estão em documento anexo. 

Em outro arquivo contém os contatos das SECC, que podem guiar os municípios 

para realização de atividades de prevenção e controle. Seja com ações voltadas às 

comunidades e aos usuários de instituições, para educação em saúde e 

mobilização social, com a veiculação de peças publicitárias em diferentes mídias e 

redes sociais, ou a produção de painéis e vídeos informativos, o apoio para 



prevenção das doenças e combate ao mosquito é fundamental para ganhos de 

toda sociedade brasileira. Dentre outras ações, para o Dia D a SNCC sugere um 

‘faxinaço’ em prédios públicos, para vistoria e eliminação de possíveis focos do 

mosquito. 

A campanha de 2018 está em exibição na TV, rádio, internet e redes sociais, 

mas com uma frequência maior nas regiões com maior incidência de zika, dengue 

e chikungunya. A mobilização agora iniciada será contínua ao longo do ano de 

2019, com peças publicitarias alternadas periodicamente,  reforçando o slogan “O 

perigo é para todos. o combate também. Faça sua parte. Com ações simples 

podemos combater o mosquito”. Todo material da campanha pode ser 

amplamente utilizado e replicado, que está disponível em: 

 http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/. 

 Maiores detalhes para parcerias em comunicação/publicidade/imprensa pelo 

e-mail: 

 parcerias@saude.gov.br  
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