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Nesta segunda edição do boletim de Vigilância em Saúde será abordado
assuntos inerentes a cada setor que abrange a vigilância, a fim de divulgar o
trabalho realizado decorrer do ano de 2017.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - Como ação de prevenção à saúde o
Ministério da Saúde junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Desterro
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do Melo disponibilizam anualmente a multivacinação a fim de resgatar não
vacinados ou completar esquemas de vacinação, visando atualizar a
caderneta das crianças maiores de 6 meses e adolescentes menores de 15
anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário de
Nacional de Vacinação. Este ano de 2017 a Campanha ocorreu em setembro,
com dia “D” dia 16 (sábado). Foram vacinadas 39 crianças e 24 adolescentes
no período estipulado. Feita uma busca ativa nos registros vacinais de uma
determinada região, foi constatado que

80% das crianças e adolescentes

estão em dia com o cartão vacinal. Visando um aumento desse número a
vigilância epidemiológica juntamente

com o ESF realizou no dia 23 de

setembro uma ação educativa na escola, orientando e vacinando alguns com
vacinação atrasada. Dando continuidade a esta ação está sendo realizado
uma busca ativa constante deste público alvo.
- VIGILÂNCIA AMBIENTAL-

Como ação de prevenção, o Ministério da

Saúde junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Desterro do Melo
disponibilizam anualmente a Campanha de vacinação antirábica a fim de
evitar o adoecimento dos animais domésticos. Nos meses de maio e junho
foram vacinados 1447 cães e 308 gatos, totalizando 1755 animais.
A Vigilância Ambiental também realizou ações de combate ao mosquito
Aedes Aegypti. Até o momento do segundo semestre de 2017 foram
realizadas 1862 visitas em imóveis do município de Desterro do Melo a fim
do combater e controlar o mosquito Aedes Aegypti. Mantendo como no
primeiro semestre nenhuma notificação de dengue confirmada. 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- .

Neste segundo semestre do ano de 2017

foram visitados 22 comércios para renovação de Alvará Sanitário e educação
permanente. Foram realizadas 03 ações educativas com palestras nas
escolas da zona rural e 01 no comércio, onde abordaram diversos assuntos
voltados a prevenção de doenças e agravos, assim como a importância dos
EPI’s no ambiente de trabalho.
- SAÚDE DO TRABALHADOR- Como ação de prevenção a Secretária
Municipal de Saúde juntamente com a UBS convidou o CEREST regional
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) no dia 27 de outubro de
2017 para palestra voltada aos servidores da prefeitura com o tema: O
Trabalho e a saúde mental, ministrado pela psicóloga referenciada, a qual
orientou quanto aos cuidados com a saúde mental e física. Visando uma
melhoria no serviço e na vida secular. Após foi realizado um atendimento
individualizado e alguns encaminhamentos para acompanhamento com o
médico do CEREST.

_________________________________________________________________

Considerações Finais
Observa-se que a Vigilância em Saúde conta com a colaboração e a
coparticipação de todos os gestores, técnicos, trabalhadores de todos os
níveis mencionados, visando sempre a promoção à saúde, à prevenção das
doenças, debelando surtos e epidemias e melhorando a qualidade de vida e
de saúde da comunidade.
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