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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Capacitação dos servidores com utilização de metodologia ativa

U

ma das preocupações da prefeitura de Montes Claros é o constante
aperfeiçoamento dos servidores, para que os serviços prestados à
população tenham qualidade cada vez maior. Neste sentido, foi
realizado no dia 22/02/2018, uma atividade de discussão entre os servidores da
Gerência de Vigilância Sanitária sobre a definição e aplicação dos conceitos de
“risco” e “perigo” no contexto sanitário utilizando uma ferramenta ativa de
ensino-aprendizagem chamada grupo de verbalização / grupo de observação.
Nessa atividade os participantes foram divididos em dois grandes grupos e de
forma alternada debateram a aplicação dos conceitos em um caso fictício de
Doença Transmitida por Alimento (DTA). O momento foi de grande evolução,
com harmonização das práticas dos servidores, o que tem se tornado frequente
na nova proposta de um serviço de fiscalização sanitária moderno e com foco nas ações educativas e que sejam eficazes na melhoria
contínua da realidade sanitária do Município de Montes Claros. Na oportunidade foi apresentado pelo Gerente de Vigilância Sanitária
Sinvaldo Pereira da Silva, os resultados obtidos no setor no ano de 2017 com significativos avanços no cumprimento de metas e melhora
de indicadores que representam auto impacto na qualidade da prestação dos serviços de Vigilância Sanitária para a população do
município de Montes Claros.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza
A Influenza sazonal é uma infecção viral aguda do
sistema respiratório, de elevada
transmissibilidade e distribuição global. Em
geral, tem evolução autolimitada, porém, pode
apresentar-se de forma grave, especialmente
em indivíduos com doença crônica, idosos e
crianças menores de 2 anos, o que acarreta
elevados níveis de morbimortalidade. A principal
intervenção preventiva para este agravo é a
vacinação, realizada anualmente por meio de
campanha nacional. Este ano, ocorrerá a 20ª
Campanha Nacional de Vacinação contra
Influenza no período de 23 de abril a 01 de junho, sendo 12 de maio, o dia “D” de mobilização
nacional e o público alvo definido pelo Ministério da Saúde abrange, além de indivíduos com 60
anos ou mais, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, as crianças na faixa etária de 6
meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias
após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, profissionais de saúde e
professores das escolas públicas e privadas.
Em Montes Claros, esse público representará aproximadamente 100 mil pessoas. A Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, empenhada em facilitar o acesso da imunização a
seus usuários de saúde ampliou de 18 para 29 as Equipes da Saúde da Família que ofertarão a
vacina contra a Influenza todos os dias até o término da campanha. No sábado, 12 de maio,
serão 34 unidades de saúde abertas para a vacinação.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

A saúde do trabalhador na Atenção Básica e na Gestão em Saúde
A prefeitura de Montes Claros, através da Vigilância em Saúde do Trabalhador
VISAT /CEREST, preocupada com os profissionais da rede de atenção a Saúde,
iniciou no mês de Março/2018 dois novos projetos. No intuito de que os
profissionais e as equipes de saúde identifiquem e atuem nas situações de
risco à saúde, relacionadas ao trabalho, está sendo desenvolvido um programa
de capacitação para todos os 960 Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
inseridos nas Estratégias Saúde da Família de Montes Claros. Os encontros
tiveram início no dia 20 de Março e tem previsão de término dia 04 Julho de
2018. Serão realizados 16 encontros no total abordando a temática “Saúde do
Trabalhador e Saúde Mental no Trabalho”. O objetivo da capacitação é abordar
os principais conceitos, marcos regulatórios e prescrições da Política Nacional
de Saúde do Trabalhador, da Trabalhadora e da Atenção Básica e a identificação
do trabalho como fator de riscos para o aparecimento de transtornos mentais.
O segundo projeto refere-se a capacitação das lideranças da Secretaria
Municipal de Saúde de Montes Claros com a temática: “Assédio psicológico e o
papel da liderança” e iniciou no dia 13 de Abril. Tem como finalidade melhorar
a comunicação e as relações interpessoais no ambiente de trabalho, visando a
promoção de ambientes de trabalho saudáveis. Considerando a multiplicidade
de fatores envolvidos na determinação das doenças mentais e
comportamentais relacionadas ao trabalho, o assédio moral/psicológico
configura-se como um dos fatores de risco psicossociais que tem se
apresentado com muita frequência na atualidade, repercutindo
negativamente sobre a subjetividade humana, trazendo danos à integridade
física e/ou mental dos indivíduos e degradando o ambiente de trabalho.

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
CCZ realiza força tarefa para evitar transmissão da raiva
A Prefeitura de Montes Claros, sempre atenta a necessidade de um serviço de controle de Zoonose
eficaz e de rápida ação, realiza o gerenciamento de situações que oferecem risco a saúde da população.
Em fevereiro de 2018 foi recolhido um Morcego pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) no
Bairro Jaraguá I e encaminhado para o laboratório da FUNED em Belo Horizonte apresentando
positividade para o vírus da raiva. De posse do resultado, o CCZ organizou imediatamente uma força
tarefa para realizar ações pontuais, considerando a
especificidade epidemiológica do caso. Foi realizada apreensão
de cães e gatos soltos nas vias e logradouros públicos no referido
bairro e nas proximidades destes, para observação dos sintomas
característicos da raiva. Após observação, foi realizado ainda
exame para detecção da Leishmaniose e em seguida todos foram
vacinados e devolvidos ao local de origem.
O CCZ também vacinou 165 cães e gatos casa a casa nas
imediações do local onde ocorreu o caso. Nos dias 27 e 28 de
março, foram vacinados 82 animais em posto de vacinação
instalado na conhecida Praça do Chinelão. O setor de Educação
em Saúde do CCZ realizou atividades educativas nestes locais
com vistas à sensibilização dos moradores quanto à importância dos cuidados a serem adotados em
situações como a ocorrida. Além destes procedimentos, várias entrevistas foram realizadas com o intuito de
esclarecer e tranquilizar a população Montes Clarense sobre a presente ocorrência.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Um conjunto de ações que proporcionam mudanças na saúde humana
A prefeitura de Montes Caros, através da Gerência de
Vigilância em Saúde Ambiental (GVSA), vem atuando
no Programa Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental Relacionado à Qualidade da Água para
consumo Humano (VIGIAGUA), Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a Poluição Atmosférica (VIGIAR),
Programas Relacionados aos Riscos Decorrentes de
Desastres Naturais (VIGIDESASTRES), Vigilância em
Saúde Ambiental Relacionada aos Acidentes com
Produtos Perigosos (VIGIAPP) e Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a Área Contaminada (VIGISOLO)
na área urbana e rural.

