
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

BOLETIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Nº 2/DEZEMBRO 2017 

DORES DE GUANHÃES/MG 

 

Esta edição traz informações importantes sobre algumas doenças que vem ocorrendo no município 

para conhecimento da população, principalmente em relação às causas, tratamento e prevenção. 

O boletim da Vigilância em Saúde tem como objetivo levar informação para os Profissionais da 

Saúde e População em geral sobre a observação e análise permanentes da situação de saúde da 

população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e 

danos á saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade 

da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas da saúde. 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS TEME 

POR TRÍPLICE EPIDEMIA EM 2018, 

leia mais...  

 

COMBATE AO AEDES É   

MARCADO POR  PARCERIAS 

NAS ECOLAS...  
Campanhas de 

Vacinação 2017! 

Fique por dentro 

das coberturas 

vacinais 

 

 

 

ESQUISTOSSOMOSE/

 

Vigilância epidemiológica 

alerta a população de Dores 

de Guanhães  

      

CONHEÇA SOBRE O 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 

LEISHMANIOSE 



 

     

ESQUISTOSSOMOSE/XISTOSE

 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALERTA A POPULAÇÃO DE     DORES 

DE GUANHÃES PARA O SURGIMENTO DE CASOS POSITIVOS DA 

DOENÇA 

Existe no município o Programa de Combate a Esquistossomose (PCE) que em 2017 vem realizando 

o trabalho na zona rural. Desta forma um estudo estará sendo realizado para obtenção de maiores 

informações que contribuam para a tomada de decisões em relação ao Programa de Combate a 

Esquistossomose, no que diz respeito à prevenção e tratamento.  

 

 

A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária, causada por um trematódeo, Shistosoma 

mansoni, que ataca principalmente o fígado e intestino.  

A esquistossomose é doença de veiculação hídrica cuja transmissão ocorre quando o indivíduo 

suscetível entra em contato com águas onde existem cercárias livres.  

 

 

SAIBA MAIS SOBRE ESTA DOENÇA! 

 



SINTOMAS 

A doença tem uma fase aguda e outra crônica.                                                              

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 
  

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO 

O tratamento é realizado com a administração de Praziquantel sob orientação medica (este medicamento só 

é encontrado na rede pública). 

PREVENÇÃO 

 Esteja atento às normas básicas de higiene e saneamento ambiental. Evite contato com a 

água represada ou de enxurrada que pode estar infestada pelo parasita; 

O diagnóstico da doença é realizado por várias técnicas diagnósticas, sendo as 

mais comuns: 

Pesquisa de S. Mansoni nas fezes: A técnica Kato-Katz é a técnica mais 

utilizada pelos programas de controle e recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde.  

- Biópsia Retal. 

- Sorologia. 

- Obs.: Outros exames podem ser solicitados, conforme avaliação clínica. 

 

 

Na fase crônica, geralmente assintomática, episódios de diarréia podem 

alternar-se com períodos de obstipação (prisão de ventre) e a doença pode 

evoluir para um quadro mais grave com aumento do fígado (hepatomegalia) 

e cirrose, aumento do baço (esplenomegalia), hemorragias provocadas por 

rompimento de veias do esôfago, e ascite ou barriga d’água, isto é, o 

abdômen fica dilatado e proeminente porque escapa plasma do sangue.     

Na fase aguda, pode apresentar manifestações clínicas como coceiras e 

dermatites, febre, ausência de apetite, tosse, diarréia, enjôos, vômitos e 

emagrecimento. 

 

https://drauziovarella.com.br/letras/p/prisao-de-ventreconstipacao-intestinal/
https://drauziovarella.com.br/corpo-humano/figado/
https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/cirrose/
https://drauziovarella.com.br/corpo-humano/esofago/
https://drauziovarella.com.br/letras/a/ascitebarriga-dagua/
https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/diarreia/


 Saiba que os caramujos podem ser combatidos de várias maneiras diferentes: por controle biológico, 

químico e das condições do meio ambiente. Como seu habitat natural preferido são lugares com 

pouca água e correnteza, algumas medidas podem ser tomadas como drenar, aterrar ou aumentar a 

velocidade da água na área em que vivem. O controle biológico pode ser exercido por animais que se 

alimentam dos caramujos (peixes, patos, etc) e o químico pelo uso de moluscocidas; É importante 

que a população entre em contato com a vigilância para comunicar o aparecimento de 

caramujos para medidas de prevenção e controle. 

 Use roupas adequadas, botas e luvas de borracha se tiver que entrar em contato com águas 

supostamente infectadas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESQUISTOSSOMOSE/XISTOSE PODE MATAR! 

PREVINA-SE! 

 

Você já entrou ou 

costuma entrar em 

lagos, lagoas, represas, 

açudes, ou rios (onde 

tinha ou tem caramujos) 

para nadar, pescar ou 
trabalhar? 

 

Caso sim.  Cuidado com a Esquistossomose, esta 

doença é transmitida por vermes (invisíveis a olho nu) 

que saem nas fezes de doentes, caem em águas onde se 

banha ou se trabalha e entram pela pele de pessoas que 

freqüentam essas águas. 

Então, procure a Unidade Básica de saúde mais 

próxima para agendar consulta médica, fazer exame 

para diagnóstico da esquistossomose, e tratamento. 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

.  

E não se brinca mesmo, pois segundo informações repassadas no seminário o Aedes é um mosquito que se 

adapta muito facilmente as alterações do meio ambiente, hoje o mesmo não se reproduz mais somente em 

água limpa e parada, inclusive no município de Dores de Guanhães os Agentes de Endemias tem encontrado 

e recolhido larvas do mosquito em água suja. Atualmente o mosquito pica as pessoas em qualquer horário do 

dia, então a melhor forma de evitar as doenças causadas pelo mosquito é a eliminação de focos que 

favorecem sua reprodução. 

Todos os períodos do ano de 2017 o Município de Dores de Guanhães  intensificou as estratégias de controle 

do vetor evitando a ocorrência de casos de doenças, mantendo suas atividades em 2018 com o mesmo 

compromisso e responsabilidade. 

A transmissão simultânea das doenças virais transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya e zika no Estado 

de Minas Gerais, além da ocorrência de casos graves e óbitos e formas crônicas de chikungunya, tem sido 

motivo de grande preocupação. 

 
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais organizou e realizou no período de 24 a 26/10/2017 um seminário 

para discutir o controle das doenças transmitidas pelo Aedes, com o objetivo de apresentar o panorama atual de 

enfrentamento e planejar as ações para fortalecimento dos quatro eixos do programa para 2018. A Coordenadora da 

Vigilância Epidemiológica Nina Almeida trouxe para o município muitas informações importantes que vão nortear as 

ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes. Para 2018 o slogan da campanha será: 

 

A Chikungunya, Zika e Dengue são 

doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, também 

conhecido como "mosquito da Dengue". Com a chegada da época do 

calor e do período chuvoso, todo cuidado é pouco para não deixar água 

parada em casa. O pneu que ficou esquecido no quintal, o vaso de planta 

na varanda ou, até mesmo, a calha de escorrimento de água no telhado 

podem ser locais propícios para a proliferação do mosquito. 



Diante deste cenário, o município de Dores de Guanhães-MG elaborou seu plano de contingência municipal 

contra as doenças transmitidas pelo Aedes que contém o planejamento das ações que serão executadas em 

caso de epidemia de acordo com a situação epidemiológica. Este plano já foi assinado pelo Prefeito e 

Gestora da Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 2017. 

O objetivo geral deste plano é evitar a ocorrência de óbitos no município de Dores de Guanhães relacionado 

a doenças transmitidas pelo Aedes. 

A Coordenação da Vigilância Epidemiológica Nina Almeida relata que diante das informações adquiridas ao 

longo dos anos irá trabalhar com a seguinte metodologia “devemos esperar o melhor, mas devemos nos 

preparar para o pior”. E é isso que será feito com o apoio de todos. 

 

SAÚDE NA ESCOLA TRABALHA TEMA DE COMBATE AO AEDES. 

Dores de Guanhães realizou Programa Saúde na Escola onde um dos temas trabalhados nas Escolas foi o 

Combate ao Aedes, tendo uma efetiva participação dos alunos. Nina Almeida realizou palestras e foi 

apresentado um teatro pelos agentes de Endemias do Município.  

   

 

COMBATE AO AEDES É REALIZADO 

COM PARCERIAS!  

 



 

 

                                           

  

 

 

EM CASO DE SUSPEITA DE QUALQUER UMA DESSAS DOENÇAS PROCURE IMEDIATAMENTE 

POR UMA UNIDADE DE SAÚDE! 

DENGUE 

SAIBA COMO RECONHECER OS SINTOMAS: 

CHIKUNGUNYA 

ZIKA 



  

Dores de Guanhães cumpre metas de vacinação nas campanhas 

2017 conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 

No início do ano de 2017, houve uma grande procura nas Unidades de saúde do município pela vacina 

contra febre amarela. Este fato foi devido aos casos de febre amarela e epizootias na região. 

É muito importante que toda população esteja protegida não somente contra a febre amarela, mas sim 

protegida de todas as doenças que são imunopreveníveis. Para isso todos devem verificar seus cartões de 

vacina com regularidade para colocá-los em dia caso necessário. 

          

Todas as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização estão disponíveis nas Unidades 

Básicas de Saúde.  

 

 

 

Como saber se 

meu cartão está 

em dia? 

Caso o cartão contenha poucas 

doses de vacina registrada; E 

registros escritos em lápis 

significam que a vacina está 

pendente. Pode estar atrasada. 

Somente 



INQUÉRITO CANINO 

 

ENTENDA O QUE É A DOENÇA 

A Leishmaniose é uma doença infectocontagiosa causada por um protozoário, conhecido como Leishmania 

spp., que é transmitido pela picada do mosquito flebótomo infectado, também conhecido como “mosquito 

palha” ou “birigui”. O cão infectado passa a ser reservatório da doença, podendo transmití-la ao homem.  

 

SINTOMAS 

 

Os animais doentes podem apresentar  um ou mais desses sintomas: 

 Perda de peso; 

 Falta de apetite; 

 Apatia; 

 Debilidade; 

 Feridas de pele que não cicatrizam; 

 Feridas nos bordas das orelhas; 

 Lesões oculares; 

 Falta de pêlo à volta dos olhos; 

 Crescimento rápido das unhas 

 

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CÃES INFECTADOS 

 

O município de Dores de Guanhães ira instituir em 2018 o Programa Inquérito Canino para a identificação 

dos cães infectados (controle e erradicação da Leishmaniose) através do uso do teste rápido. O teste consiste 

em retirar uma gota de sangue na ponta da orelha do cão e adicionar o reagente, que apresenta resultado 

positivo ou negativo. Para os cães positivos no teste rápido o médico veterinário colhe amostra de sangue e 

envia para FUNED (Fundação Ezequiel Dias), onde a amostra de sangue passará por mais 2 (dois) testes 

laboratoriais. Para os casos positivos o cão é considerado portador da doença e se caso não for tratado, ele 

deve ser eutanasiado, já que torna-se portador e transmissor da patologia.   

Vale salientar que não existe tratamento pelo Ministério da Saúde dos animais contaminados, sendo o 

tratamento realizado na rede particular. Nos casos em que a pessoa não tem condições de realizar o 

tratamento é realizado a eutanásia pelo médico veterinário do setor de Vigilância responsável. 

 

CASO SEU ANIMAL APRESENTE OS SINTOMAS DA DOENÇA, ENTRE EM CONTATO COM O 

SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 



 
 

A vigilância sanitária tem o papel fundamental para os estabelecimentos de Dores de Guanhães. Sua função 

é destinada a prevenção e a fiscalização de estabelecimentos, com instituto de diminuir os riscos de danos a 

saúde da população e combater as causas dos efeitos nocivos que lhe forem gerados, de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária tem a competência de inspecionar, fiscalizar, 

investigar, aplicar multas e avaliar as denúncias assim que recebidas e atendidas.  

Todas as denúncias são sigilosas, é voltada para fiscalizar irregularidades, propaganda de produto irregular 

ou fora do ponto de venda, estabelecimentos não cadastrados, alimentos fora do prazo de validade, abate 

irregular, bebidas clandestinas, entre outros. Todas as denúncias são atendidas imediatamente e tomada as 

devidas providências. Maiores informações pelo telefone 33-34261349 (Vigilância em Saúde). 

  

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Vigilância da 

Esquistossomose Mansoni : diretrizes técnicas / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 144 p. : il. 

BRASIL. Vigilância de A a Z. http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/vigilancia-de-a-a-z. Acessado em 13/12/2017. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde. 

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/acesso em 11/12/2017. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. http://www.saude.mg.gov.br/aedes. Acesso em 11/12/2017. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de 

vigilância e controle da leishmaniose visceral / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 120 p.: il. color – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos).                                                                                                                                         Boletim produzido por Nina Almeida  

 

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/vigilancia-de-a-a-z.%20Acessado%20em%2013/12/2017
http://vigilancia.saude.mg.gov.br/acesso%20em%2011/12/2017
http://www.saude.mg.gov.br/aedes.%20Acesso%20em%2011/12/2017

