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Assuntos: 

• 18 de Maio - Dia 

Nacional de Com-

bate ao Abuso e à 

Exploração Sexual; 

• Campanha de Va-

cinação contra a 

Influenza  2018; 

• Campanha de Va-

cinação contra a 

Raiva; 

• Ações do Progra-

ma Saúde na Esco-

la; 

• Nota de avaliação 

do PMAQ; 

• Destaques da A-

tenção Primária; 

• Saúde do Traba-

lhador ; 

• Campanha de va-

cinação contra o 

sarampo; 

Morro da Garça-MG 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação perma-

nente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de 

vida da população. Tem como objetivo contribuir para a formação integral 

dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprome-

tem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de en-

sino. 

Em Morro da Garça, durante o período do segundo quadrimestre de 

2018 foram realizadas na Creche Casulo Tia Noca, na Escola Municipal 

Nossa Senhora Aparecida, Escola 

Municipal Padre Joaquim da Silveira e 

Escola Carlos Pereira Mariz, ações 

educativas, com os seguintes temas: 

Prevenção da violência e dos Aciden-

tes, Promoção à Cultura da Paz,  Ci-

dadania e Direitos Humanos, Pre-

venção ao uso de Álcool, Tabaco, 

Crack e outras Drogas, Prevenção à 

Dengue, Zika-Vírus e Chicungunya e 

Promoção das Práticas corporais, com Atividades Físicas e Lazer nas Esco-

las, Identificação de Educandos com Possíveis Sinais de Agravos de Doen-

ças em Eliminação, Promoção e Avaliação de Saúde Bucal e Aplicação Tó-

pica de Flúor, Verificação da Situação Vacinal, Promoção de Segurança 

Alimentar e Nutricional e da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesi-

dade Infantil, Promoção da Saúde Auditiva e Identificação de Educandos 

com Possíveis Sinais de Alteração, Direito Sexual e Reprodutivo e Pre-

venção de DTS/AIDS, Promoção da Saúde Ocular e Identificação de Edu-

candos com Possíveis Sinais de Alteração.  Todas estas atividades foram 

realizadas pelos profissionais do Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da 

Família - NASF e Profissionais da Estratégia de Saúde da Família - ESF da 

Unidade Básica de Saúde de Morro da Garça. 

Boletim Informativo de  

Vigilância em Saúde 

http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67
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No dia de Combate à Exploração Sexual Infantil fo-

ram realizados nas Escolas Municipais Padre Joaquim 

da Silveira e Escola Municipal Nossa Senhora Apare-

cida, palestras   pela Psicóloga Cíntia Silveira com as 

crianças e adolescentes das Escolas, levando aos alu-

nos orientações de como procurar ajuda e denunciar 

esse tipo de crime. 

CAMPANHA DE  VACINAÇÃO  

CONTRA  A INFLUENZA 

O Ministério da Saúde, por meio da coorde-

nação geral do Programa Nacional de Imuni-

zação em parceria com a Secretaria Munici-

pal de Morro da Garça, realizou a campanha 

Nacional contra a Influenza . No dia do 12 

de maio de 2018 foi realizado o dia D de va-

cinação. A cobertura vacinal alcançada foi de 

96,91%, conforme apresentado no quadro a 

seguir com dados do SIPNI: 

CAMPANHA DE  VACINAÇÃO CONTRA  SARAMPO 

E POLIOMEIELITE 

O Sarampo é uma doença infecciosa 

viral aguda de alta transmissibilidade, 

cuja prevenção é feita através da vaci-

na Tríplice Viral. Pode ser contraída 

por pessoas de qualquer idade. A 

transmissão da doença ocorre direta-

mente de pessoa a pessoa, através de 

gotículas do nariz, boca ou garganta 

de pessoas infectadas pelo vírus.  

Considerando o cenário epidemioló-

gico mundial do sarampo, o surto da 

doença em dois estados brasileiros e 

o risco de reintrodução da doença 

em nosso território, o Ministério da 

Saúde, juntamente com as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, reali-

zou no período de 6 a 31 de Agosto 

de 2018 a Campanha Nacional de Vacinação contra  a Poliomielite e contra o Saram-

po, tendo como objetivo atingir 95% de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Informe Epidemiológico/ Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 

POPULAÇÃO 648 

DOSES APLICADAS 628 

COBERTURA VACINAL 96,91% 

POLIOMIELITE E SARAMPO 

POPULAÇÃO 149 

DOSES APLICADAS 147 

COBERTURA VACINAL 101,36% 

Em caso de dúvidas 

procure a Coordenação 

de Imunização. 

Responsável: Kácia 

Ossinte Gonçalves de 

Oliveira Matos. 



Esperava-se que 

fossem vacinados 

1.383 animais e 

foram vacinados , 

na zona urbana e 

rural do 

município, um 

total de 1.457 

animais. 

A raiva transmitida é pela mordida de animais infec-

tados. No Brasil os principais transmissores da Rai-

va são os cães e gatos. Dessa forma é preconizada a 

importância de cobertura total de todos os animais 

na zona urbana e rural, para evitar o surgimento e 

propagação da Raiva, que, uma vez transmitida aos 

seres humanos quase sempre é fatal, pois não exis-

tem tratamentos específicos para a doença. A me-

lhor forma de prevenir,  é a vacinação. Para o ano 

de 2018, esperava-se que fossem vacinados 1.383 

animais e foram vacinados , na zona urbana e rural 

do município, um total de 1.457 animais. Segue o 

quantitativo nos quadros a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 
Os locais visitados na área rural, no período de vacinação pelos Agentes de 

Endemias foram: Riachinho, Serra Preta, Lagoa, Extrema do Riachinho, Boa Vista, 

Aldeia, Serragem, Campo Alegre, Capim Branco, Varginha, Recanto, Malheiros, Boqui-

nha, Bicudo, Oriente, Novo Horizonte, Saco do Brejo, Cavalinho, Saco Preto, Cossisa, 

Vila de Fátima, Fazenda Itaipava, Flores, Saco Vinhático, Jandaia, Fazenda Magabeira, 

Brejinho, Riachão, Lagoa do Peixe, Mata da Extrema, Riacho dos Porcos, Cambaúba, 

Mutuca, Cabeceira da Mutuca, Fundo do Saco, Peri-Peri, Bonfim, Vista Alegre, Siriema, 

Furados, Extrema, Grota Vermelha, Saco da Lagoa, Bebedouro, Cruzeiro, Fechadinho e 

Santa Mônica. 

Os dias D de vacinação na área urbana de Morro da Garça, forão nos dias 26   

e 30 de Junho de 2018.  
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO  ANTI-RÁBICA CANINA E FELINA 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

CÃES GATOS CÃES GATOS 

326 41 978 112 

TOTAL DE CÃES 1304 

TOTAL DE GATOS 153 

SUBTOTAL 1457 

Grupo de Tabagismo 

No dia 03 de Agosto de 2018, iniciou o 

Grupo de Cessação do Tabagismo, destina-

do a ajudar pessoas com dependência do 

tabaco a deixarem de fumar, fornecendo-

lhes todas as informações e estratégias 

necessárias para direcionar seus próprios 

esforços nesse sentido. O grupo constou 

de 08 encontros e com a participação dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Fa-

mília, NASF e Farmacêutico da Farmácia 

de Minas. 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Caso  deseje participar do próximo  Grupo de Cessação de Tabagismo, procure a Coordenadora da Estratégia de Saúde 

da Família : Enfermeira Renata Guedes 
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A Saúde do Trabalhador passou aos poucos a ser incorporada nas ações do SUS em 1990, por 

meio da Lei Orgânica da Saúde (LOS, nº8080, art 6º), é conferido  à direção nacional do SUS a 

responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador. A LOS orienta a execução 

das ações voltadas para a saúde do trabalhador, e define como: “Um conjunto de atividades 
que se destina, por meio da Ações de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância Sanitária, à pro-

moção e à proteção da saúde do trabalhador, assim como visa a recuperação e a reabilitação 

dos trabalhadores submetidos ao risco e agravos advindos das condições de trabalho.” 

A Secretaria Municipal de Saúde de Morro da Garça, iniciou um trabalho de promoção da saú-

de com os servidores municipais.  

Todas as quartas-feiras, às 07:00 horas, acontece em Morro da Garça, uma reunião de iniciati-

va do Gestor Municipal, Sr. José Maria de Castro Matos, com todos os servidores municipais e 

demais integrantes da sociedade, para tratar de assuntos diversos da administração. Nessa reu-

nião a Secretaria Municipal de Saúde, aproveita o espaço para transmitir orientações, através 

de profissionais e técnicos capacitados, sobre diversos  temas relacionados à promoção da sa-

úde e prevenção de doenças. 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

As reuniões 

acontecem 

todas as quar-

tas-feiras, das 

07:00 às 

08:00 hs, na 

“Casa  da 

Dinda”. Essa 

reunião é 

aberta aos 

funcionários 

da Prefeitura 

Municipal e à 

toda  

população. 



  
A Vigilância Sanitária uma das áreas de atuação do governo no que diz respeito 

à saúde da população. A Lei Orgânica da Saúde define a vigilância como ações 

capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e problemas decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e serviços de interesse da sa-

úde.  

 A Vigilância Sanitária de Morro da Garça no Período do 2º quadrimestre, reali-

zou atividades de fiscalização na tradicional Festa da Lavoura, onde cada barra-

quinha de alimentação foi fiscalizada e foram passadas orientações sobre as Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos a fim de evitar o surgimento de Doenças 

Transmitidas por Alimentos-DTA, durante o período festivo. Entre outras A-

ções da Vigilância Sanitária, foi realizado também a fiscalização de 12 estabeleci-

mentos sujeitos ao cotrole  Sanitário e foram verificadas 194 notificações advin-

das de bens de consumo irregulares, de circulação comercial, notificados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que são encaminhados atra-

vés de Resoluções no Diário Oficial da União, para averiguação da Vigilância Sa-
nitária municipal. 

                   Em caso de Denúncias procure Vigilância Sanitária 

               Responsável: Agente Fiscal de Vigilância Sanitária - Brenda Almeida 
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

O PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do acesso a da Qualidade da Atenção Básica, tem como ob-

jetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à po-

pulação.  

Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho 

das equipes de saúde.  

O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para municípios participantes que atingem 

melhora no padrão de qualidade no 

atendimento. O Programa foi lan-

çado em 2011 e agora estamos no 

3º ciclo. As notas da avaliação são 

divididas em: ruim, regular, bom, 

muito bom e ótimo. O município 

de Morro da Garça alcançou a nota “MUITO BOM”, na avaliação realizada pelo Programa 

na Unidade Básica de Saúde do município. 

 
Coordenadora da Atenção Primária de Saúde: Juliana Helena dos Anjos Diamantino 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES 

Foi iniciado o Projeto de instalação de Ovitrampas no município no dia 28 

de Junho de 2018. As ovitrampas são armadilhas que  ajudam no combate 

ao mosquito da dengue, pois simulam o ambiente perfeito para a procriação 

do Aedes Aegypti, onde, um vaso de planta preto é enchido com água , que 

fica parada, atraindo o mosquito. Nele, insere-se uma palheta de madeira 

que facilita  que a fêmea do Aedes coloque os ovos. Dentro do recipiente é 

colocado uma substância larvicida. Dessa forma, os vigilantes conseguem 

observar de maneira mais rápida e eficiente, a quantidade de mosquitos na-

quela região aceleram as ações de combates sem que o mosquito se desen-

volva. As armadilhas são montadas nas residências de alguns moradores to-

das as quintas-feiras e após 7 dias, são recolhidas e assim sucessivamente. 



Organização 

Na Vigilância Epidemiológica e Controle de vetores Durante o período do 2º 

Quadrimestre foram realizados dois ciclos do Levantamento de Índice Amos-

tral - LIA e dois ciclos de Tratamento Focal dos locais de maior risco de proli-

feração do mosquito Aedes Aegytpty. Os Pontos Estratégicos - PE, são visita-

dos a cada 15 dias, sendo estes um total de 7 pontos a serem quinzenalmente 

visitados em todo o município. 

Foram realizadas também visitas mensais aos Pontos de Informação de Triato-

míneos-PITs, nas 6 localidades rurais cadastradas, sendo estas,  Serra Preta, Itai-

pava, Mutuca, Flores e Campo Alegre; na área urbana, na Vigilância Sanitária 

também são recebidos triatomíneos, encontrados pela população para serem submetidos à análise.  

Prefeiutura Municpal 

de Morro da Garça 

SECRETARIA 

MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

Procure a Vigilância Sanitária - Con-

trole de Vetores e Endemias 

Gerente: Nilda Pereira da Rocha 

Avenida Prefeito José Antônio de 

Oliveira, nº 442 

Bairro: Pompéia 

Elaboração: 

 

Kácia Ossinte Gonçalves de Oliveira Matos 
Coordenadora de Vigilância em Saúde/Imunização 

RT em Saúde do Trabalhador 

 

Brenda Gomes de Almeida 
Agente Fiscal de Vigilância Sanitária 


