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Conhecendo O Papel Da Vigilância Em Saúde De 
Desterro Do Melo 
 
No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e 

promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção 

de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda 

diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, 

epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde 

das populações, ambiente-saúde e processo de trabalho. A partir daí, a 

vigilância se distribui entre: 

- epidemiológica,  

- ambiental,  

- sanitária e  

- saúde do trabalhador. 

Informações Sobre O Trabalho De Cada Área Da 
Vigilância. 
 
-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- A vigilância epidemiológica tem a 

finalidade de desenvolver ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. (BRASIL, 1990). 

   Como ação preventiva o Ministério da Saúde junto com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Desterro do Melo disponibilizam anualmente a vacinação 

contra Influenza. Este ano de 2017 ocorreu a 19º Campanha nos período de 

maio a junho, com o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a 

mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população 

alvo para a vacinação. Foi alcançada a cobertura vacinal de 101,45% da 

população alvo de Desterro do Melo (Tabela 01), percentual maior comparado 

com o Estado de Minas Gerais que foi de 90,46% da população alvo vacinada. 

Outra ação da Vigilância epidemiológica é a notificação de doença e 

agravos à saúde. Em Desterro do Melo, no período de janeiro a junho deste 



sanitária); Dirceu 

Amaral (Coordenador 

da Vigilância 

Sanitária) 

 

ano foram notificados 18 casos de doenças, agravos e eventos em saúde 

pública de notificação compulsória, conforme PORTARIA GM N. 204, DE 17 DE 

FEVEREIRO DE 2016. Sendo 09 acidentes por animais peçonhentos, 05 

atendimentos anti-rábicos e 03 violências interpessoal/autoprovocada. 

(FIGURA-01). Observa-se uma diminuição das notificações comparadas ao 

mesmo período de 2016, onde foram notificados 31 casos de doenças, agravos 

e eventos (10 acidentes por animais peçonhentos, 15 atendimentos anti-

rábicos e 06 violências interpessoal/autoprovocada). Houve também neste 

período de 2016 surto de varicela com 50 casos notificados e confirmados. 

 

- VIGILÂNCIA AMBIENTAL- A Vigilância em Saúde Ambiental desenvolve um 

conjunto de ações que proporciona o conhecimento e detecção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças 

ou outros agravos à saúde. 

Nesse sentido, a qualidade da água para consumo humano, 

contaminantes ambientais, qualidade do ar, qualidade do solo, notadamente 

em relação ao manejo dos resíduos tóxicos e perigosos, o controle de vetores e 

zoonoses, os desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, são 

objetos de monitoramento dessa vigilância seja de forma direta e contínua ou 

por meio de ações em parceria com outros órgãos e secretarias.  

No primeiro semestre de 2017 foram realizadas 2526 visitas em imóveis 

do município de Desterro do Melo a fim do combater e controlar o mosquito 

Aedes Aegypti. Neste período não houve nenhuma notificação de dengue 

confirmada. No mesmo período avaliado em 2016 houve 04 notificações 

(suspeita) com 02 caso confirmado. De acordo com o Plano Municipal de 

Contingência para o município de Desterro do Melo está estimado ocorrência de 

121 casos para o ano de  2017. Observa-se então uma grande eficiência nas 

ações de combate ao vetor, uma vez que até o momento não houve nenhum 

caso confirmado de dengue. 

 

- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- As ações de vigilância sanitária dirigem-se, 

geralmente, ao controle de produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da 

população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. 

Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como 

escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda 

inspecionam os processos produtivos que podem pôr em riscos e causar danos 

ao trabalhador e ao meio ambiente. 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/PORTARIA%20GM%20N.%20204%20DE%2017%20DE%20FEVEREIRO%20DE%202016.pdf
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/PORTARIA%20GM%20N.%20204%20DE%2017%20DE%20FEVEREIRO%20DE%202016.pdf


A equipe da Vigilância Sanitária (VISA) de Desterro do Melo conta hoje com 39 

comércios cadastrados. Nesse primeiro semestre do ano de 2017 foram 

visitados 10 comércios para renovação de Alvará Sanitário e educação 

permanente. Foram realizadas 04 ações educativas com palestras nos 

comércios e para a população em geral, onde abordaram diversos assuntos 

voltados a prevenção de doenças e agravos.  

 

- SAÚDE DO TRABALHADOR- A área de saúde do trabalhador realiza 

estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho. 

Nesse ano de 2017 no período avaliado de janeiro a junho foram 

notificados na Unidade Básica de Saúde 02 acidentes graves de trabalho e 01 

acidente por animal peçonhento relacionado ao trabalho. 

Como ação de prevenção a Secretária Municipal de Saúde juntamente  

com a UBS e o ESF desenvolveram em maio, mês do trabalhador, um 

momento com os operários da prefeitura com palestra sobre a importância dos 

EPI’s e o cuidado no processo de trabalho, foi realizado também alongamento e 

orientações sobre a importância postural nas atividades laborais. 

 

Elementos complementares ao texto: 

 

TABELA- 01: 

 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2017 

COBERTURA VACINAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO 

POPULAÇÃO ALVO 

 

POPULAÇÃO 

ALVO 

COBERTURA 

Criança 

 

90,00% 

Trabalhador de 

Saúde 

 

106,12% 

 

Gestantes 

 

81,82% 

 

Puérperas 

 

150,00% 

 

Idosos 

 

98,32% 

 

Professores - 

Ensino Básico e 

Superior 

 

70,00% 

TOTAL 101,45% 

 
 
FONTE: http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasCampanhaInfluenza.jsf 

http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasCampanhaInfluenza.jsf


FIGURA-01: 

 

Fonte: SINAN- Sistema de informação de agravos de notificação 

_________________________________________________________________ 

 
Considerações Finais 
 

A Vigilância em Saúde deve ter a colaboração e a coparticipação de 

todos os gestores, técnicos, trabalhadores de todos os níveis.  

Uma vez que a Vigilância é um processo dinâmico, a educação 

permanente, que engloba a educação continuada e a educação em serviço, é 

fundamental no processo e deve ser planejada, estratégica e integralmente, 

com os vários setores, visando à melhoria da promoção da saúde, à prevenção 

das doenças, ao diagnóstico, ao tratamento e a medidas de controle, 

debelando surtos e epidemias e melhorando a qualidade de vida e de saúde da 

comunidade. 

 

_________________________________________________________________ 
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