Boletim da
Vigilância em saúde

endemias com os alunos da
Escola Municipal João Cruz
Santos sobre arboviroses;
(Figura 2)


10/03 Uma reunião na sala de
espera da UBS D. Nininha no
bairro Sagrada Família sobre
Hanseníase. (Figura 3);



16/03 Nossa Senhora de Fátima
Roda de conversa sobre Aedes.
(Figura 4);



17/03
Foi
realizado
em
Mirandópolis uma ação cidadania
e teve a presença do setor de
endemias realizando palestra com
crianças
sobre
arboviroses.
(Figura 5);



21/03 Foi realizado pelo setor de
endemias no CRAS planalto
palestra sobre arboviroses;
(Figura 6);



22/03 Blitz educativa ação contra
Aedes e comemorando o dia da
água. (Figura 7);



23/03 Palestra no Planalto sobre
Hanseníase (Figura 8);



24/03 A UBS do Planalto I realizou
na escola D. Preta reunião com
crianças de 6 a 11 anos sobre a
prevenção de doenças causadas
por arboviros (Dengue, Zika,
Chikungunya e Febre Amarela).
(Figura 9);



24/03 UBS Centro palestra sobre
hanseníase (Figura 10);



27/03/17 UBS Planalto realizou
palestra sobre hanseníase.

Período de janeiro a abril/ 2017

A vigilância em saúde estará fornecendo aos
serviços de saúde um boletim sobre a situação de
saúde
do
município
de
Taiobeiras
quadrimestralmente. São assuntos pertinentes à
Vigilância Sanitária, Situação de saúde, Saúde do
Trabalhador, Vigilância epidemiológica, Vigilância
ambiental e Promoção a Saúde. Serão
informativos destinados a manter os trabalhadores
de saúde informados e atualizados sobre aspectos
inerentes à vigilância em saúde como ocorrência
de doenças, agravos, bem como ações
desenvolvidas no território. Solicitamos a todos que
multipliquem as informações à equipe de trabalho.
A Vigilância em saúde abrange 6 vigilâncias, as
quais, estão divididas por responsáveis técnicos de
acordo sua área de atuação.
Composição da equipe da Vigilância em Saúde.
Andréia Cássia
Jaqueline
Laudimara Ferreira

Luana Porto
José Ferreira

Coordenadora
Vigilância epidemiológica
Vigilância da situação de
saúde, Promoção da
saúde e Saúde do
trabalhador
Vigilância Sanitária
Vigilância ambiental

1. VIGILÂNCIA AMBIENTAL:
Nos dias 02 a 07 de Março foi realizada o
Levantamento de Índica Rápido de Aedes
Aegypti (lira) no município de Taiobeiras.
Em relação ao último levantamento o
resultado esperado foi positivo, porém,
houve dois lugares com alto índice que
são Lagoa Grande e Mirandópolis.
2. MOBILIZAÇÃO EM SAÚDE:
1.
Ações realizadas de janeiro a março 2017
 Todos os meses são realizados
telamentos pelo agentes de
endemias; (Figura 1)


24/02 Foi realizado uma palestra
com crianças pelo setor de

2.

3.

4.

Notificações:
De janeiro até o momento foi notificado somente 1
caso de dengue (resultado em andamento); 3
suspeitas de Febre amarela (2 negativas e 1
positiva proveniente de Indaiabira onde o local de
infecção foi em Vargem Grande).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

OBSERVAÇÕES: Toda notificação deverá ir com
todos os campos preenchidos (exceto resultado de
exames caso não tenha o resultado no ato da
notificação), nenhum campo deverá ir com o
numeral 9 preenchido. As notificações deverão ser
entregues de forma imediata à vigilância em saúde
Policlínica Municipal em caso de dúvidas ligue
3845-2089, somente animais peçonhentos
deverão ser entregues a Jaqueline e Violência do
Trabalho para Laudimara. Qualquer notificação ou
denuncia
pertinente
a
investigação
da
epidemiologia (ex: captura de primatas mortos ou
doentes, investigação de focos…) deverão ser
encaminhadas e comunicadas para Zezão no setor
de epidemiologia ou pelo Fone: 2845-3970.

INFORMATIVO SOBRE A CAMPANHA
NACIONAL CONTRA INFLUENZA 2017
“Vacinação para quem precisa de mais proteção. Um
direito seu assegurado pelo SUS”

Serão vacinados:
11.






3. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA








Nos dias 24/02 e 02/03/17 foi
realizado no bairro Vila Formosa
bloqueio vacinal contra a febre
amarela;
Dia 20/03/17 ao dia 29/03/17 foi
realizado vacinação contra Febre
amarela na Zona Rural do
município;
Do dia 11/03 A 16/03/17 foi
realizado intensificação da vacina
contra febre Amarela nos bairros:
Vila Formosa, Planalto, Bom
Jardim, Sagrada Família, Nilton
Júnior e Santos Cruzeiros;
No dia 25/03/17 os bairros foram:
Centro e Nossa Senhora de
Fátima.

Crianças com idade de seis meses e
menores de 5 anos;
Gestantes;
Puérperas até 45 dias após o parto;
Pessoas de 60 anos ou mais;
Trabalhadores de saúde e professores.

De 17 de abril a 26 de maio, no horário comercial,
estarão funcionando as unidades:
 Centro de saúde 13 de maio;
 Centro de saúde Central.
Dia 13 de maio (sábado) as unidades estarão
funcionando para vacinação de 8:00 às 14:00h.
Estarão abertas:






Centro de saúde 13 de maio;
Centro de saúde Central;
Psf Sagrada Família;
Psf Bom Jardim;
Psf Planalto.

Todos deverão levar o Cartão de vacina!
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