
O ProMAVS é uma reformulação do antigo Projeto de Fortalecimento da Vigi-

lância em Saúde (PFVS), criado em 2012, com objetivo de dar continuidade na 

implementação de um sistema regionalizado de vigilância em saúde, visando efe-

tivar a descentralização das ações da área para todos os municípios mineiros.  E  

fortalecer o planejamento, a gestão e a execução das ações de vigilância em saúde 

desenvolvidas pelo Estado e município. O programa é dividido em 36 ações que 

são avaliadas  quadrimestralmente por técnicos da SRS Sete Lagoas. O Repasse 

Financeiro ao município dependerá da nota alcançada. 

Este boletim tem como objetivo informar os trabalhadores de saúde sobre as 

principais temáticas que compõem a vigilância em saúde. 

Programa de Monitoramento das  
Ações de Vigilância em Saúde – ProMAVS 

Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, 
Chikungunya e Zika 

Efetuada em agosto/2017 a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento da 

Dengue, Chicungunya e Zika e, tem o objetivo de fortalecer a articulação entre 

Vigilância em Saúde com outros órgãos, contribuindo nas ações de prevenção 

do controle da Dengue, Chikungunya e Zyca.  

Além de contribuir na organização das atividades de prevenção e controle, em 

períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas, contribuindo, dessa 

forma, para evitar a ocorrência de óbitos e para reduzir o impacto das epidemias 

de dengue. 
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O Boletim da Vigilância em Saúde é um instrumento informativo, que visa disseminar um diagnóstico 
situacional das ações desenvolvidas pelo ProMAVS – Programa de Monitoramento das Ações  de Vigi-
lância em Saúde. 



 

Também foi realizada, no 

mês de agosto/2017,  a 

ação 1 do Programa Saú-

de na Escola - Combate 

ao mosquito Aedes ae-

gypti. Para os alunos da 

rede municipal de educa-

ção, atingindo um total de 

346 alunos, entre 3 a 15 

anos de idade. 

Foram realizadas pales-

tras, filmes, dinâmicas, 

jogos de perguntas e re-

postas, e para os pequeni-

nos da creche foi realiza-

do, de forma lúdica, teatro 

e jogo de boliche, além de 

apresentação de um dese-

nho animado com o tema 

referente.  

Ainda foram distribuídos 

brindes para os escolares. 

A ação foi realizada com 

grande ênfase, pela equi-

pe da ESF, Educação em 

Saúde, e com os estagiá-

rios de medicina da Fa-

culdade  de Ciências Mé-

dicas de Minas Gerais. 

Contando também com as 

ações realizadas pela Vi-

gilância Epidemiológica. 

Ação de Combate ao Mosquito Aedes aegypti 
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Não se esqueça: 

A dengue se 

combate todo dia.  

Não adianta apenas 

matar o mosquito 

Aedes aegypti, 

Não podemos 

deixar ele nascer! 

 



 

A campanha de vacinação 

antirrábica, realizada pela 

vigilância epidemiológi-

ca,  teve início no dia 

16/08/17 e seu termino se 

dá no dia 11/09/17. 

 

Dia D - 26/08/17 e  

             02/09/17 

 

Dados parciais (até o dia 

31/08/17 foram vacina-

dos): 

  zona urbana: 

Cachorro - 161 

Gato - 33 

 Zona rural 

Cachorro - 454 

Gato - 47 

 

 

Campanha de Vacinação Antirrábica 

CAMPANHA NACIONAL DE  

MULTIVACINAÇÃO PARA  

ATUALIZAÇÃO DA 

CADERNETA DE  

VACINAÇÃO DA CRIANÇA E 

DO  ADOLESCENTE—2017 

Público alvo 
 

 Crianças e adoles-
centes menores 
menores de 15 anos 
de idade. 

 
 Intensificação con-

tra febre amarela: 
população de 9 me-
ses a menores de 
60 anos de idade 

Período  

 
 De 11 a  22 de 

setembro 
 

 Dia D: 16 de 
setembro 

O objetivo da campanha 

de multivacinação é res-

gatar a população não 

vacinada ou com esque-

mas incompletos , visan-

do melhorar as coberturas 

vacinais e assim manter 

controladas, eliminadas 

ou erradicadas as doenças 

imunopreveníveis. 
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VACINAÇÃO 

VIROU 

PROGRAMA DE 

FAMÍLIA  
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Estamos na WEB 
http://

www.morrodagarca.mg.gov.
br 

Expediente: 
 
Juliana H.A. Diamantino 
Coordenaodora da APS  
 


