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Nesta edição

Maio/2017
A Vigilância em Saúde
constitui
um
processo
contínuo e sistemático de
coleta, consolidação, análise
e disseminação de dados
sobre eventos relacionados
à
saúde,
visando
o
planejamento
e
a
implementação de medidas
de saúde pública para a
proteção
da
saúde
da
população, a prevenção e
controle de riscos, agravos
e doenças, bem como para
a promoção da saúde.
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Secretaria Estadual de Saúde Adere a Pesquisa
em Forma de LIRAa para todos os Municípios da
Região
A Antiga forma de Pesquisa de LI
(Levantamento de Índice) foi erradicada pela
Secretaria de Saúde do Estado, será
substituída pela forma de LIRAa (Levantamento
de Índice Rápido do AEDES).
Antes eram sorteados imóveis em todos os
bairros do município, sendo em média 01
vistoriado a cada 04 existentes no período de
05 dias, agora com a nova forma serão
sorteados quarteirões divididos em 02 extratos,
(Bairros formados com as mesmas características) no período de 03 dias, indicando o
grau de infestação mais rápido que a antiga forma. O 01° extrato é formado por:
Centro; Rauny; Antônio Lara e Residencial Belvedere o 02° formado pelos demais
bairros, Beira Lago; Santa Rita; Santo Antônio; Novo Horizonte; Residencial Quinca
Lopes; Peixe Vivo; Eldourado; JK; Barro Preto; Jardim São José, Praia dos Coqueiros;
Ilha do Cabaçal e Pousada das Garças, formando 02 áreas com mesma quantidade de
imóveis. Serão realizadas visitas nos quarteirões sorteados, sendo 01 vistoriado em
cada 05 existente, apontando um índice preciso do Mosquito AEDES AEGYPTI nos
extratos facilitando possíveis intervenções, facilitando
os métodos de trabalho dos agentes e nas
programações de atividades a serem desenvolvidas
em casos de epidemias, serão coletadas informações
de cada extrato como: Local onde foi encontrado o
foco, tipo de imóvel ( Residência; Comércio ou Terreno
Baldio); Quantidade de Larvas e espécie de Mosquito
predomina na região. Após a implantação do LIRAa o
Setor de Combate a Endemias passou por uma nova restruturação onde foi criado um
laboratório para análise de larvas encontradas nas pesquisas, onde as mesmas eram
enviadas para Secretaria Estadual de Saúde de Divinópolis para classificação.

Faça sua parte, O mosquito AEDES AEGYPTI se combate todo dia.

Resultado da 1ª
Pesquisa
em
Forma de LIRAa
em Pimenta

Junho/2017

Endemias

O Setor de Combate a Endemias,
divulgou nessa última semana o
resultado da 01ª Pesquisa de
infestação em forma de LIRAa
(índice de infestação rápido). O
município foi dividido em 02 extratos, 01 contendo os bairros: Centro; Antônio
Lara; Rauny e Residencial Belvedere, e o outro extrato 02 é formado pelos
demais bairros: Barro Preto; Jardim são José; Praia dos Coqueiros; Ilha do
Cabaçal; Pousada das Garças; Eldourado; Peixe Vivo; Beira Lago; Vila Santa
Rita; Santo Antônio; Residencial Quinca Lopes e Novo Horizonte, no LIRAa são
sorteados os quarteirões a serem vistoriados, 01 em a cada 05 existentes, de
acordos com a divisão dos extratos, no extrato 01 foi vistoriado um total de 231
imóveis, sendo o índice de infestação de 1,7%, e no extrato 02, 270 com um
índice de 4,7%, apresentando um alto índice de infestação do mosquito
AEDES AEGYPTI principalmente o estrato 02, mesmo no período mais frio do
ano.
O grau de infestação é classificado da seguinte forma: Infestação abaixo de
1%: Considerado baixo; Acima de 1% a 3,9%: Médio e acima de 4%: Alto.
A cada ano o mosquito AEDES vai se adaptando em diferentes temperaturas e
variados tipos de criadouros e transmitindo várias doenças diferentes,
ocasionando muitas mortes em todo Brasil.
Contra o mosquito AEDES AEGYPTI você e á água não podem ficar
parados, faça sua parte o combate é diário.

_________________________________________________________________

Campanha
Animal de
Município

de
Vacinação
Antirrábica
Pimenta é Finalizada no

O Setor de Combate a Endemias do
município
finalizou
no
último
dia
14/08/2017 a campanha de vacinação
Antirrábica animal no município, com
numero recorde de 2,200 animais
vacinados contra raiva, tanto na cidade
quanto na zona rural, nos pontos de vacinação montados nos bairros foram
imunizados, 70 gatos e 727 cães, nos povoados rurais 218 gatos e 1,142 cães
um aumento de 208 animais referente a 2016, a campanha acontece sempre
nos meses de Julho e Agosto, cuide de quem gosta de você quem não tem cão
vacina gato

Julho/2017
Programação da Campanha de Vacinação Antirrábica de 2017

Vigilância Ambiental
Conjunto de ações que
propiciam
o
conhecimento e detecção
de mudanças nos fatores
determinantes
e
condicionantes
que
interferem
na
saúde
humana, com finalidade
de identificar as medidas
de prevenção e controle
e dos fatores de risco
ambientais relacionados
às doenças ou a outros
agravos à saúde.

Ocorrerá no Mês de Julho e Primeira Quinzena de Agosto
Povoados: 04/07 à 11/08
4/07: Cruz
5/07: Santo Hilário e Canto do Lago.
6/07: Retiro e Córrego Dantas.
7/07: Três Barras e Barreiro e Vivendas do lago.
10/07: Olhos d Água; Estância de Furnas.
11/07 e 12/07: Vargem Grande de Baixo e Vargem Grande.
13/07: Quilombo de Cima.
14/07: Chapadão e Grotão.
17/07 e 18/07: Quilombo de baixo.
19/07: Grama dos Cordeiros de Baixo e Capão de Baixo.
20/07 e 21/07: Grama dos Cordeiros de cima.
24/07: Serra dos Lopes e Barro Preto (Povoado).
25/07: Tanque e Córrego do Engenho.
26/07: Capão da Lenha.
27/07: Cava de Dentro e cava de Fora.
28/07: Córrego Cavalo.
31/07: Estiva.
1/08 e 2/08: Córrego da Limeira e Caracol.
3/08: Capetinga e Cerradinho.
4/08; 7/08 e 8/08: Campo Alegre e Comunidade Boa Vista.
9/08 e 10/08: Capetinguinha e Capão do Gato.
11/08: Pousada das Garças e Juliana.
Não haverá retorno aos povoados para vacinação em casas que estiverem
fechadas ou com porteiras trancadas, no período das visitas, que ocorrerá
entre às 08:00 da manhã às 15:00 da tarde, durante o mês de Julho e a
primeira quinzena de Agosto.
________________________________________________________________

Promoção à saúde
Conjunto
de
intervenções individuais
coletivas e ambientais
responsáveis
pela
atuação
sobre
os
determinantes sociais da
saúde

A Secretaria Municipal de Saúde através do
Programa Buscando Vidas traz para Pimenta o
Caminhão “Expresso da Vida”de Passos.
A Santa Casa de Misericórdia de
Passos e o Hospital Regional do
Câncer em parceria com o
Instituto Avon, possui o Expresso
da Vida, uma unidade móvel de
diagnóstico do câncer de mama
que esteve na cidade realizando
mamografias nas mulheres de
nossa região. Essa é uma
estratégia
do
Programa
Buscando Vidas, da Santa Casa de Misericórdia de Passos, que desde 2007
realiza trabalhos de prevenção ao câncer de mama. Segundo estatísticas do
Instituto Nacional de Câncer – INCA, em 2014 estima-se que 57.120 novos
casos de câncer de mama sejam diagnosticados entre mulheres brasileiras. A
incidência do câncer de mama no Estado de Minas Gerais é de 49,17 casos
para cada 100 mil mulheres.
O câncer de mama é uma doença que tem maior possibilidade de sucesso no
tratamento quando o diagnóstico ocorre no início. Por esse motivo, o Instituto
Avon tem procurado unir esforços com instituições de referência como a Santa
Casa de Misericórdia de Passos. “Nosso principal objetivo é possibilitar o
acesso ao diagnóstico precoce, levando a tecnologia mais avançada pelo
atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e dessa forma contribuir para
a redução da mortalidade entre mulheres por causa dessa doença. O município
de Pimenta já participa do Programa Buscando Vidas deste agosto de 2016. O
objetivo do programa Buscando Vidas é trabalhar com o diagnóstico precoce,
mas, caso diagnosticado o câncer de mama, a paciente é encaminhada para o
ambulatório de Mastologia da Santa
Casa de Passos . E, se necessário,
ao Hospital Regional do Câncer de
Passos (HRC), onde poderá contar
com todas as etapas do tratamento
oncológico.
O Expresso da Vida, uma unidade
móvel de diagnóstico do câncer de
mama esteve no município Pimenta
nos dias 10 a 14 de julho de 2017
na UBS Lindoliva Rosa de Jesus
onde foi realizado exames mamografia sobretudo das mulheres da zona rural
que normalmente ficam mais distantes dos tratamentos e dos cuidados com a
saúde”,. Durante toda semana foi realizado exames de mamografia em
mulheres acima de 40 anos, coleta de exame preventivo, cantinho da beleza
onde contamos com a presença de manicure, cabeleleira e profissionais da
estética que realizaram orientações sobre os cuidados com a pele, avaliação
odontológica e palestras informativas sobre câncer de mama, previdência
social e o uso de EPI na aplicação de agrotóxico nas lavouras. Durante a
semana foi realizado 153 exames de mamografia de mulheres de zona rural e
7 exames de mamografias de mulheres residentes na cidade, sendo esta

pacientes da área de risco ou seja pacientes com módulos palpáveis ou
pacientes já te tiveram irmã, mãe ou filha com câncer de mama. As três
equipes de saúde do município junto a secretaria municipal de saúde e a
secretaria de transporte se empenharam ao máximo para proporcionar uma
semana especial para essas mulheres e ainda uma oportunidade de
diagnóstico preciso sem sair do município e sem dúvida a otimização da vida.
As coordenadoras do Programa Buscando Vidas de Pimenta Selma Soares de
Oliveira e Juliana Colares Eugênio agradecem a presença das mulheres que
compareceram na realização do exame de Mamografia durante toda semana e
pela participação dos profissionais envolvidos no evento e voluntários que
contribuíram para o sucesso do evento.

_________________________________________________________________

Agosto 2017

“Que tal propor uma vida mais saudável?”
29/08 Dia Nacional de Combate ao Fumo
A epidemia do tabagismo traz consequências negativas para a saúde. Causado
pela dependência à nicotina, o
tabagismo é um dos principais fatores de
risco para doenças crônicas, sendo fator
causal de aproximadamente 55 doenças
diferentes, das quais se destacam as
doenças cardiovasculares, respiratórias
e cânceres. Segundo a OMS, estima-se
que aproximadamente 6 milhões de
pessoas morrem anualmente devido ao tabagismo, e previsões indicam que
esse número subirá para 8 milhões anuais em 2030.
Pensando nisso o Ministério da Saúde em parceria com o INCA (Instituto
Nacional do Câncer) criou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo
(PNCT) que oferece gratuitamente o tratamento ao tabagismo nos serviços de
saúde capacitados; realiza ações de promoção à saúde e prevenção do
Tabagismo, como campanhas educativas para conscientização do público
sobre os riscos relacionado ao uso de tabaco; além de contribuir para medidas
legislativas e econômicas. São realizados nas Unidades Básicas de Saúde de
Pimenta os grupos de tabagismos que aderem ao Programa Nacional de
Controle do Tabagismo com objetivo de ajudar aos usuários a deixarem de
fumar.
Para você que já pensou em parar de fumar e não conseguiu sozinho, procure
a sua Unidade Básica de Saúde e se informe sobre o grupo com a enfermeira
responsável pela unidade. Fumar é um risco que podemos evitar!

