2º Boletim da Vigilância em Saúde
Maio- Agosto/ Taiobeiras

EM DESTAQUE AS MOBILIZAÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE ATRAVÉS DE SUAS EQUIPES

Maio
Realizações das mobilizações em saúde sobre Dengue, Zika e Chikungunya nas equipes: Epidemiologia (
Comunidade Rurais, Comunidade Vargem Grande, Escola Agrícola, Lagoa Seca, Olhos d’água , Limoeiro,
Escola Tancredo Neves e JEMG) e ESF acolher

1

JUNHO
Mobilizações sobre Dengue ESF Progresso ; ESF
União na Escola Oswaldo Lucas sobre Drogas e
álcool; Sobre a cultura da paz na ESF Progresso
na Escola D. Preta,

JULHO
Monitorização da epidemiologia em calhas e
telhados, Mobilizações sobre Hanseníase nas
equipes: Liberdade, Mais saúde e Progresso no
bairro Planalto.

No dia 11/08/17 foi realizado na secretaria de saúde de Taiobeiras, pela equipe da Vigilância em saúde, a
Iª Conferência Municipal da Vigilância em saúde que teve como tema: "Vigilância em saúde: Direito,
Conquistas e Defesa de um SUS público de qualidade" e como eixo principal discutir a Política Estadual de
Vigilância em saúde e o fortalecimento do SUS como direito de Proteção e Prevenção da Saúde do Povo
Brasileiro. "Fortalecimento dos programas e ações de Vigilância em saúde". Teve a participação de alguns
usuários, prestadores de serviço, trabalhadores e representantes da sociedade e o legislativo. Foi elaborado
8 propostas prioritárias de abrangência Estadual e 01 proposta de abrangência Nacional; eleito 4 delegados
e suplentes sendo 2 usuários do SUS, 1 trabalhador e 1 prestador de serviço, estarão representando
Taiobeiras na Conferência Estadual em Belo Horizonte que acontecerá em setembro.

EM DIA COM A VACINAÇÃO
HPV : O Ministério da Saúde informou que a vacina contra o HPV passou a ser ofertada para meninos de
11 a 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Antes, era de 12 a 13 anos. Também terão direito
a vacina, a partir de agora, pacientes transplantados e oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia.
Desde janeiro, 99,5 mil crianças e jovens, de ambos os sexos, de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids, já
podem se vacinar contra HPV. No mês de Setembro/2017 (11 a 22): a vacina HPV também fará parte da
Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes. O Dia D será no dia 16 de setembro de 2017
Vacina antirabica : Foi alterado o esquema completo de profilaxia da raiva
pós-exposição de 5 doses para 4 doses
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