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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Dia Mundial de Combate à Tuberculose
No dia 24 de março foi comemorado o dia mundial da luta contra a
tuberculose. Várias ações de mobilização e conscientização sobre a
doença foram realizadas com a população. Os profissionais de saúde
distribuíram panfletos e orientaram sobre o exame gratuito para
identificação da patologia (exame de escarro). As ações tiveram o
apoio da equipe do Mexa-se, NASF e Atenção Primária.
Quanto mais cedo à doença for descoberta, mais rápida será a sua
cura. Os principais sintomas da doença são tosse produtiva, cansaço,
falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, fraqueza, suores
noturnos, cansaço fácil e febre baixa principalmente no final do dia.

Taxa de mortalidade infantil em Sete Lagoas
A Taxa de Mortalidade Infantil da população residente em Sete Lagoas/MG vem sofrendo um grande declínio nos
últimos anos. Em 1998 eram 32,47 óbitos de crianças menores de 1 ano (para cada 1.000 nascidos vivos),
sendo que o ano de 2016 fechou com 12,32 óbitos – uma redução de 62% em 18 anos. Esta taxa tem-se mantido
abaixo da média brasileira, que no ano de 2.000 foi de 29,02 para 23,77 da população de Sete Lagoas. Já no ano
de 2015 a média do taxa de mortalidade infantil brasileira estava em 13,82 enquanto que no município de
Sete Lagoas foi de 12,06.
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O IBGE atribui o declínio na mortalidade infantil
ao aumento da escolaridade feminina e à
elevação do percentual de domicílios com
saneamento básico adequado (esgotamento
sanitário, água potável e coleta de lixo), além do
maior acesso da população aos serviços de
saúde, o que proporcionou melhoria na
qualidade do atendimento pré-natal e durante
os primeiros anos de vida.

Fonte: Programa SIM/Ministério da Saúde

IMUNIZAÇÃO
A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza será realizada de 17/04 a 26/05. O Dia D será dia 13/05,
sábado, quando todas as salas de vacinas estarão abertas de 08 às 17 horas exclusivamente para a vacinação:
CS Manoa
CS Montreal
CS Orozimbo Macedo
CS Progresso
CS Santa Luzia
CS Santo Antônio
CS São João
CS Várzea

ESF Alvorada
ESF Barreiro
ESF Catarina
ESF CDI
ESF Eldorado
ESF Esperança
ESF Fazenda Velha

UBS Belo Vale
UBS Cidade de Deus
UBS Luxemburgo

Grupos Prioritários: Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, Gestantes, Puérperas, Trabalhadores de Saúde,
Idosos (com 60 anos ou mais), Pessoas Portadoras de Doenças Crônicas não Transmissíveis, Adolescentes e
Jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, População Privada de Liberdade e Funcionários do Sistema
Prisional e Professores do Ensino Básico, Médio e Superior.
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DENGUE
O Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) é uma metodologia que ajuda a mapear os locais
com altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente contribui para alertar sobre os
possíveis pontos de epidemia da doença. Em 2017 já foram realizados dois levantamentos: em Janeiro (índice de
3,6) e em Março (índice de 3,7). Foram vistoriados em março 4.539 imóveis e 665 terrenos baldios, totalizando
5.204 locais distribuídos pelos bairros de Sete Lagoas.
Os principais criadouros encontrados no segundo levantamento foram: grupo A2 com 38,61% (tambores, tonéis
e baldes), depois o grupo B (materiais de construção, bebedouros, vasos, pratinhos de planta e outros) e em
terceiro o grupo C (piscinas, ralos, calhas e outros). O grupo D2 (garrafas e recipientes plásticos), grupo A1 (caixas
d’agua), grupo E (bromélias) e o grupo D1 (pneus) vieram em sequência.
Quadro 1 – Comparação dos tipos de criadouros no LIRAa 2, período de 2012 a 2017.
2º LIRAa
Ano 2012
Ano 2013
Ano 2014
Ano 2015
Ano 2016
Ano 2017

A1

A2

B

C

D1

D2

E

5,15
2,2
1,34
4,52
6,93

46,39
18,1
36,24
33,58
38,61

26,8
28,5
19,46
21,88
23,76

8,24
19,3
14,09
13,96
14,36

2,06
5,9
4,02
4,9
3,47

8,24
21,1
19,46
19,62
8,91

3,09
4,8
5,36
1,5
3,96

As localidades com maior incidência de foco foram: Residencial D´Vinci, Santa Cruz, Novo Horizonte, Jardim
Cambuí, Fátima, Barreiro de Baixo e Jardim Angélica.

ZOONOSES
Lagoas registra um aumento de casos de Leishmaniose Visceral
VIGILÂNCIASete
SANITÁRIA
Os primeiros casos de Leishmaniose Visceral em humanos do município ocorreram no ano
de 1999, no Barreiro. No período de 1999 a 2005, foram confirmados 45 casos da doença,
sendo que a incidência de casos diminuiu gradativamente após 2010. A partir de 2014
os casos voltaram a aumentar e em 2017 foram confirmados, até o momento, 02 casos no
município de Sete Lagoas. A participação da comunidade é fundamental para o controle da doença. Por isto, é
importante o conhecimento dos sintomas, forma de transmissão bem como as medidas preventivas:
 Remover a matéria orgânica de qualquer tipo: folhas, frutos, galhos, troncos apodrecidos, fezes de animais.
 Evitar alojamento de animais próximos ao domicílio como canis, galinheiro, pois oferecem abrigo e alimento
ao inseto transmissor;.
 Galinheiros e chiqueiros são prováveis focos do mosquito, caso possua permissão do município para criar ou
esteja em zona rural fazer a limpeza diária.
 Receber bem os agentes de endemias, auxiliá-los na contenção dos cães a fim de evitar acidentes e falhas
na realização do exame.
 Realizar poda de árvores e arbustos para redução do sombreamento e da umidade excessiva do solo.
 Evitar a produção e armazenamento de adubo orgânico (esterco, folhas restos de vegetais) em área urbana.
 Se não for possível, cobri-lo com camada de terra, cal ou lona plástica;
 Colocar coleira repelente nos cães com resultado não reagente.
 Realizar capina, retirar entulhos e lixo em lotes vagos de sua propriedade.

Telefone de Contato do CCZ: 3771-5796
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SAÚDE DO TRABALHADOR
O CEREST esteve presente na SIPAT da Empresa VINA. A fisioterapeuta
do CEREST, Luciene Pontello, realizou um trabalho de ginástica laboral
e orientações sobre a importância do uso do EPI durante as atividades
laborais. Houve grande participação e interação dos funcionários.
No dia 30 de março a
equipe do CEREST realizou
uma capacitação com os
profissionais de saúde do
município de Inimutaba.
06/03/17: CEREST na Empresa VINA (SIPAT) O médico do trabalho, Dr.
Walace Loures, abordou
sobre o perfil produtivo e
sobre as notificações de
agravos e doenças em
saúde do trabalhador.
Capacitação do CEREST em Inimutaba/MG

Projeto CEREST: ESF União

Em março de 2017 o CEREST iniciou o Projeto CEREST: Cuidando do
Trabalhador da Saúde, com roda de conversa da psicologia e serviço
social com os agentes comunitários de saúde (ACS) das equipes
participantes. Esse projeto tem o intuito de minimizar o adoecimento
relacionado ao trabalho e melhorar a qualidade de vida dos
profissionais de saúde.

SISVAN

VISA
A Vigilância Sanitária (VISA) tem intensificado as ações
de fiscalização nos supermercados da cidade,
sendo observados características dos produtos
expostos, origem e condições de armazenamento
nos pontos de venda.
Foi criada uma equipe
de referência específica
para esse serviço, com
um número ampliado
de fiscais participantes,
permitindo ações mais
efetivas,
como um
diagnóstico dos estabelecimentos, grau de risco,
dimensionamento, infraestrutura existente e
necessária, definição de prioridades e ações
programáticas.

A Secretaria de Saúde está realizando a avaliação
nutricional dos beneficiários do Programa Bolsa
Família (1ª vigência 2017). O acompanhamento
dos beneficiários no perfil saúde (mulheres em idade
fértil – 10 a 44 anos, crianças, gestantes e
responsáveis pelo recebimento) será feito até
o dia 10/05/2017, nas Estratégias de Saúde da
Família e nos Centros de Saúde.
Documentos necessários: Cartão do Programa Bolsa
Família (NIS); Cartão de vacina para crianças menores
de 7 anos e Cartão de pré-natal para as gestantes.
Atenção! O não comparecimento na
chamada para o acompanhamento
no "perfil saúde" poderá acarretar
no bloqueio do benefício.
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