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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Secretaria de Saúde já emite o CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO
A Prefeitura de Montes Claros, através
da Coordenação de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de
Saúde, foi credenciada pelo Ministério
da Saúde para emitir o Certificado
Internacional de Vacinação. A emissão
do documento começou em meados
de Outubro/2017. O Certificado é
exigido em alguns países para permitir
a entrada de turistas. Até então, o
município mais próximo de Montes
Claros a emitir o documento era Belo
Horizonte.
A pessoa interessada em obter o
Certificado deve entrar no site

Equipe Técnica de
Elaboração

www.anvisa.gov.br/viajante, fazer um
pré–cadastro e realizar o agendamento. O
atendimento acontece na Secretaria
Municipal de Saúde, sala 309, onde o
cidadão deverá comparecer portando o
cartão de vacinas devidamente

comprovado, um documento oficial com foto e um
comprovante de viagem.
A novidade tem facilitado a vida da população de
Montes Claros e da região Norte de Minas. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone 22114336

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aloizio Pereira da Cunha
Esequiel da Silveira Viana
Flamarion Cardoso Gualberto
Maria Clara Lélis Ramos Cardoso
Sabrina Araújo Melo Brito
Sinvaldo Pereira da Silva
Diagramação:
Edson Gouveia | ASCOM-PMMC

- Medicamento Legal é na Farmácia -

Entre em Contato:

3213-2831

vig.ambientalmoc@yahoo.com.br

3229-8557

cczmoc@montesclaros.mg.gov.br

3229-4336

vigimoc@gmail.com

3212-7069

cerestmontesclaros@gmail.com

3229-4346

smsvisamontesclaros@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Montes Claros,
através da Gerência de Vigilância Sanitária,
em parceria com a Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais e Associação dos
Farmacêuticos do Norte de Minas realizou no

segundo semestre de 2017 a campanha
“Medicamento Legal é na Farmácia”. O
evento aconteceu em dois momentos
distintos. O primeiro aconteceu no dia 22
de Setembro de 2017 no auditório da
Associação de Municípios Mineiros da
Área da Sudene (AMAMS) e teve como
público alvo, proprietários de Farmácia e
Drogaria, Farmacêuticos, demais
profissionais de saúde, comunidade
acadêmica e a população de forma geral.
O Segundo momento aconteceu no dia 21
de Outubro de 2017 na praça Dr. Carlos
Versiane e teve como público alvo a
comunidade. No evento foram prestados
serviços farmacêuticos por um grupo de
40 profissionais de saúde e acadêmicos,
que realizaram aferição de pressão
arterial, medição de glicemia capilar e
orientações gerais sobre saúde e
qualidade de vida, comércio e utilização
de medicamentos. Outros 40 profissionais se
dedicaram a entrega de panfletos orientativos tendo
como o cerne da discussão os riscos do comércio
irregular de medicamentos. Foram atendidas cerca de
600 pessoas e distribuidos mais de 1500 panfletos.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
Notificação de Agravos Relacionados ao Trabalho
A Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT) objetiva o desenvolvimento de
ações de promoção à saúde e redução
dos adoecimentos e mortes da
população trabalhadora, partindo do
pressuposto de que os problemas de
saúde resultantes do trabalho são
preveníveis.
Uma das funções da VISAT é alimentar
oSistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e fazer análises que
possibilitem o acompanhamento da
situação epidemiológica para orientar a
formulação,implantação e avaliação das
ações de prevenção e controle de
doenças, acidentes e agravos
relacionados ao trabalho.
Nessa perspectiva, é obrigatória a
notificação de doenças e agravos
relacionados à saúde do trabalhador,
constantes nas Portarias nº 204 e 205, de
fevereiro de 2016, do Ministério da
Saúde no SINAN.
Segue abaixo as notificações realizadas
pela VISAT de Montes Claros no período
de Janeiro de 2012 a Novembro de 2017:

Distribuição dos casos de agravos
relacionados ao trabalho notificados no
município de Montes Claros no período
de Janeiro de 2012 a Novembro de 2017

Chega de doenças
e acidentes de
trabalho!

Fonte: SINAN, 2017

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Vigilância Ambiental de Montes Claros realiza inspeções nos tanques
e veículos transportadores de água para consumo humano
A Prefeitura Municipal de Montes Claros,
através da Gerência de Vigilância em
Saúde Ambiental e em parceria com a
Gerência de Vigilância Sanitária, em
atendimento ao Decreto Estadual nº 310
de 19/06/2017 e o Decreto Municipal nº
3583, 19 de outubro de 2017, vêm
realizando diversas inspeções nos
veículos transportadores de água para o
consumo humano no município de
Montes Claros, através de coleta de
amostra de água para análise físico química e microbiológicas, conforme
determina a Portaria do Ministério da

Saúde de nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011
e as inspeções dos
tanques em que é
transportada a água
potável, sendo
t a m b é m r e a l i za d o
análise da qualidade da
água dos pontos de
captações, Poços
Tubulares Profundos e
do Sistema de
Abastecimento de
Água – SAA – COPASA.

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
O CCZ intensifica as ações de prevenção e controle de ratos e escorpiões
A Prefeitura Municipal de Montes
Claros, através do Programa de
Controle de Pragas Urbanas do
Centro de Controle de Zoonoses de
Montes Claros - CCZ intensificou suas
ações de prevenção e controle das
pragas urbanas em bairros com
maior índice de infestação de ratos e
escorpiões. O objetivo do trabalho foi

orientar a população para que adote medidas
preventivas que possibilitem acabar com os possíveis
criadouros e abrigos para esses animais peçonhentos
e roedores, além da eliminação dos focos com o uso
raticidas em locais de grande proliferação. Os
principais bairros que tiveram índice de infestação
acima da média preconizada pelo Ministério da
Saúde no ano de 2017 foram: Jardim Palmeiras,
Delfino Magalhães, Morrinhos e Maracanã.

