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1 – Dengue 

 
 
 A Dengue é uma doença febril aguda, causada pelos vírus DENV1, DENV2, 

DENV3, DENV4 transmitida pela picada de mosquitos do gênero Aedes, infectados, 

sendo o Aedes aegypti e o Aedes albopictus os principais vetores.  

 No Brasil os registros apontam para a transmissão somente pelo vetor Aedes 

aegypti que está amplamente distribuído em função das condições climáticas favoráveis. 

O estado de Minas Gerais estrategicamente dividido em 28 Unidades Regionais de 

Saúde, conta com a presença deste mosquito em todas elas, tendo sido registrado nos 

últimos anos em grande porcentagem de seus municípios. No Brasil há circulação de 

dois outros vírus também transmitidos pelo Aedes aegypti e que são responsáveis pelas 

febres Chikungunya e Zika.  

 

Confira abaixo os principais sintomas da Dengue:  

Dengue Clássica 

✓ Febre alta com início súbito. 

✓ Forte dor de cabeça. 

✓ Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos. 

✓ Perda do paladar e apetite. 

✓ Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e 

membros superiores. 

✓ Náuseas e vômitos· 

✓ Tonturas. 

✓ Extremo cansaço. 

✓ Moleza e dor no corpo. 

✓ Muitas dores nos ossos e articulações. 
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Dengue hemorrágica 

 Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A 

diferença ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta: 

✓ Dores abdominais fortes e contínuas. 

✓ Vômitos persistentes. 

✓ Pele pálida, fria e úmida. 

✓ Sangramento pelo nariz, boca e gengivas. 

✓ Manchas vermelhas na pele. 

✓ Sonolência, agitação e confusão mental. 

✓ Sede excessiva e boca seca. 

✓ Pulso rápido e fraco. 

✓ Dificuldade respiratória. 

✓ Perda de consciência. 

 

2 – Chikungunya 

 
A Febre Chikungunya é uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes 

aegypti e Aedes albopictus.  

 

Sintomas:  

 

Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas 

articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor 

de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não é possível ter 

chikungunya mais de uma vez. Depois de infectada, a pessoa fica imune pelo resto da 

vida. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas. 

 

Tratamento: 

 

Não existe vacina ou tratamento específico para Chikungunya. Os sintomas são 

tratados com medicação para a febre (paracetamol) e as dores articulares 

(antiinflamatórios). Não é recomendado usar o ácido acetil salicílico (AAS) devido ao 

risco de hemorragia. Recomenda‐se repouso absoluto ao paciente, que deve beber 

líquidos em abundância. 
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3 – Zika 

 
O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira 

vez no Brasil em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de 

origem de sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas para 

monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda. 

 

Sintomas: 
 

 Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem 

manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores 

leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. 

Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e 

vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem 

espontaneamente após 3 a 7 dias. No entanto, a dor nas articulações pode persistir por 

aproximadamente um mês. Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem 

podem, excepcionalmente, evoluir para óbito. 

 

 

Como é transmitido? 

 

 O principal modo de transmissão descrito do vírus é pela picada do Aedes 

aegypti. Outras possíveis formas de transmissão do vírus Zika precisam ser avaliadas 

com mais profundidade, com base em estudos científicos. É crescente a evidência de 

que o vírus pode ser sexualmente transmissível.  

 Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não 

há vacina contra o vírus. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é 

baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para o controle da febre e 

manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os anti-histamínicos podem ser 

considerados. 

 Não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) e outros anti-

inflamatórios, em função do risco aumentado de complicações hemorrágicas descritas 

nas infecções por outros flavivírus. Os casos suspeitos devem ser tratados como dengue, 

devido à sua maior frequência e gravidade conhecida. 
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COMO  PREVENIR: 

 

                   Em todos as 3 hipóteses citadas acima (Dengue, Chikungunya, 
Zika, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros 

de mosquitos nas suas casas e na vizinhança. Quando há notificação de caso suspeito, 

as Secretarias Municipais de Saúde devem adotar ações de eliminação de focos do 

mosquito nas áreas próximas à residência e ao local de atendimento dos pacientes. 

 

4 - Febre Amarela 

 

 
 
 A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus 

transmitido por vetores artrópodes, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos de 

transmissão: silvestre e urbano. Reveste-se da maior importância epidemiológica por 

sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas 

por Aedes aegypti. 

 A FA é uma doença de notificação compulsória imediata em todo o território 

nacional.Todos os casos humanos e epizootias em primatas não humanos 

(PNH/macacos) suspeitos devem ser notificados e investigados imediatamente (em até 

24 horas), visando identificar as áreas de circulação viral, as populações sob risco e as 

áreas prioritárias para aplicação de medidas de prevenção e controle.  

 A vacina é o principal instrumento de prevenção, com elevada eficácia, e é 

recomendada a todos os residentes e visitantes de municípios que compõem a Área com 

Recomendação de Vacina (ACRV). 

  

A vacina de Febre Amarela 

 A vacina febre amarela é reconhecidamente eficaz e segura. Entretanto, eventos 

adversos podem ocorrer, como reações locais e sistêmicas, tais como febre, dor local, 

cefaléia (dor de cabeça), mialgia (dor no corpo), dentre outros. Atenção especial deve 

ser dada quando, após administração da vacina de febre amarela, a pessoa apresentar 

dor abdominal intensa. 
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Distribuição dos casos de Agravos de Notificações 

 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

população estimada em 2016 na cidade de Iturama é de 38.102 habitantes. 

 

Iturama registrou até o dia 30/04/2017, 41 Notificações de casos suspeitos de 

Dengue. Destes, somente 16 casos foram confirmados, sendo classificados como 

Dengue comum e os pacientes acometidos já foram tratados e curados. 

 

 Todos os AGRAVOS ocorridos no município de Iturama-MG são registrados 

pela Vigilância Epidemiológica (Acidente de Trabalho Grave, Animais Peçonhentos, 

Anti-rábico, Caxumba, Dengue, Eventos adversos Pós-vacinação, Meningite, Varicela, 

Doenças Exantemáticas, Epizootia, Intoxicação Exógena, Sífilis, Sífilis gestante, 

Toxoplasmose, Tuberculose, Violência).  

 

 

 Dos casos de Agravos registrados neste primeiro quadrimestre de 2017, foram 

315 notificações: 

 

✓ Janeiro: 35,4% dos casos foram de Animais Peçonhentos;  

✓ Fevereiro: 35,1% dos casos foram de Animais Peçonhentos 

✓ Março: 21,6% dos casos foram de Dengue 

✓ Abril: 25,7% dos casos foram de Animais Peçonhentos. 
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 
 

Tab. Tab. 1 - Agravos (notificações referentes ao 1ºQuadrimestre de 2017) – mensalmente. 

REGISTRO DA 
EPIDEMIOLOGIA 

QUANTIDADE 
 

  JA
N  

% 
FE
V 

% 
MAR
Ç 

% 
ABR 

% 
Total 
notif. 

 ACIDENTE DE TRABALHO 
GRAVE 

6 9,2 
4 

5,4 
5 6,8 9 8,8 24 

 ANIMAIS PEÇONHENTOS 23 35,4 26 35,1 11 14,9 26 25,7 86 

 ANTI-RABICO 15 23,1 10 13,5 7 9,5 6 5,9 38 
 CAXUMBA 2 3,1     3 4,1 3 2,9 8 
 DENGUE     9 12,2 16 21,6 16 15,7 41 
 EVENTOS ADVERSOS 

POS-VACINAÇÃO 2 
3,1 

  
  

        2 
 MENINGITE 1 1,5             1 
 VARICELA     1 1,4         1 
 OUTRAS     1 1,4 1 1,4     2 
 DOENÇAS 

EXANTEMATICAS   
  

1 
1,4 

1 1,4 5   7 
 EPIZOOTIA         1 1,4     1 
 INTOXICAÇÃO EXOGENA 3 4,6 5 6,8 9 12,2 8 7,8 25 
 SIFILIS     1 1,4 3 4,1 8 7,8 12 
 SIFILIS GESTANTE     4 5,4 1 1,4 1   6 
 TOXOPLASMOSE     1 1,4         1 
 TUBERCULOSE         1 1,4 1   2 
 VIOLENCIA 13 20,0 11 14,9 15 20,3 19 18,6 58 

 TOTAL 65   74   74   102   315 
 Fonte: http://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos 
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Tab. 2: Agravos (notificações referentes ao 1ºQuadrimestre de 2017) – consolidado. 

 

REGISTRO DA 

EPIDEMIOLOGIA 

QUANT. NOTIF. 

JAN/FEV/MAR/ABR 

% em 

relação as  

notif. 

QUANT. NOTIF. 

CONFIRMADAS 

(*por exames) 

 

 

ACIDENTE DE TRABALHO 

GRAVE 
24 

8,3 

24 

 

 

ANIMAIS PEÇONHENTOS  86 29,7 86 

 

 

ANTI-RABICA 38 13,1 38 

 

 
CAXUMBA 8 2,8 8 

 

 
DENGUE * 41 5,5 16 

 

 

EVENTOS ADVERSOS POS-

VACINAÇÃO 2 0,7 

2 

 

 
MENINGITE 1 0,3 0* 

 

 
VARICELA 1 0,3 1 

 

 
OUTRAS  2 0,7 0* 

 

 
DOENÇAS EXANTEMATICAS 7 2,4 0* 

 

 
EPIZOOTIA 1 0,3 1 

 

 
INTOXICAÇÃO EXOGENA 25 8,6 25 

 

 
SIFILIS 12 4,1 12 

 

 
SIFILIS GESTANTE 6 2,1 6 

 

 
TOXOPLASMOSE 1 0,3 1 

 

 
TUBERCULOSE 2 0,7 2 

 

 
VIOLENCIA 58 20,0 58 

 

 
TOTAL 290    

 

 
* DENGUE: casos confirmados  

 0* = Descartado 

Fonte: http://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos 

 

 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é um programa 

alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam 

da lista nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA Nº 204, DE 17 

DE FEVEREIRO DE 2016).  

Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações 

causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as 

pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica ou região.  
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 É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, 

definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das 

intervenções. 

 

 

 

8%

30%

13%3%6%

1%

0%
0%

1%
2%

0%

9%

4%

2%

0%

1% 20%

Agravos  1ºQuadrimestre de 2017 
ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

ANIMAIS PEÇONHENTOS

ANTI-RABICO

CAXUMBA

DENGUE *

EVENTOS ADVERSOS POS-
VACINAÇÃO

MENINGITE

VARICELA

OUTRAS

DOENÇAS EXANTEMATICAS

EPIZOOTIA

INTOXICAÇÃO EXOGENA

SIFILIS

SIFILIS GESTANTE

TOXOPLASMOSE

TUBERCULOSE

VIOLENCIA

mailto:vigepi@iturama.mg.gov.br


Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde – Rua Rio Bonito, 1108 – Centro 

Fone (34) 3411-9525  – CEP 38.280-000 – E-mail: vigepi@iturama.mg.gov.br 

ITURAMA - MG 

 

 

Boletim  Epidemiológico Nº01/ 1º edição – 2017 

Serviço de Vigilância em Saúde 

Prefeitura do Município de Iturama 

               

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

 Animais peçonhentos são reconhecidos como 

aqueles que produzem ou modificam algum veneno e 

possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou 

predador.  

 Os principais animais peçonhentos que causam 

acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, de 

escorpiões, de aranhas, de lepidópteros (mariposas e suas 

larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e vespas), de 

coleópteros (besouros), de quilópodes (lacraias), de  

peixes, de cnidários (águas-vivas e caravelas), entre 

outros.  

 Os animais peçonhentos de interesse em saúde 

pública podem ser definidos como aqueles que causam acidentes classificados 

pelos médicos como moderados ou graves.  

 

Espécies: Foram descritas cerca de 1.400 espécies de 

escorpiões. 

Habitat: Os escorpiões vivem sob pedras, madeiras, 

troncos podres, alguns enterram-se no solo úmido da mata, 

outros na areia do deserto, outros ainda vivem em 

bromélias, que crescem no chão ou mesmo a grandes alturas 

nas árvores.  

 Outros dão preferência às proximidades das residências humanas onde se 

escondem no entulho, em madeiras empilhadas; escondem-se sob lajes dos túmulos. 

Alimentação: São animais carnívoros e de hábitos noturnos, alimentando-se 

principalmente de insetos e de aranhas, cupins, moscas, grilos, baratas. Quando falta 

alimento em sua região, costumam praticar o canibalismo (alimentam-se de outros 

animais da mesma espécie). Podem jejuar por tempo prolongado, armazenando 

alimento.Observações em cativeiro registram um jejum de até 23 meses.  

Nº de filhotes: A fêmea põe 50 ovos 

Predadores naturais do ESCORPIÃO: 

• Aranhas; Louva-a-deus 

•  Lagartos 

•  Galinhas e sapos  

• Corujas  

• Seriemas 

• Macacos  

• Pássaros 
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COLABORE para a Prevenção de acidentes  

• Limpar periodicamente os terrenos baldios, próximos às residências;  

• evitar o acúmulo de entulho, pilhas de tijolos, madeiras;  

• não deixar lixo descoberto, procurar enterrá-lo ou ensacá-lo; 

• Cuidar do jardim, aparando a grama, evitando trepadeiras e folhagens muito 

densas junto às casas. 

• Vedar as soleiras das portas e fechar as janelas, se possível com tela, antes do 

anoitecer. 

• Limpar a casa periodicamente, fazendo uma limpeza cuidadosa atrás dos 

móveis, quadros, etc. 

• Principalmente em zonas rurais sacudir as roupas e calçados antes de usá-los. 

• Não virar paus, pedras, ou enfiar as mãos desprotegidas em buracos. 

• Andar calçado e usar luvas de raspa de couro para trabalhar em zona rural, ou 

dependendo do serviço (limpeza de jardim, remoção de madeira, entulho, etc). 

 

 

 

 

 

 Toda pessoa agredida por escorpiões deve ser encaminhada ao Pronto 

Socorro e se possível levar o escorpião para identificação.  

 Lembre-se sempre que a rapidez de atendimento em acidentes com 

qualquer animal peçonhento pode significar a diferença entre a vida e a morte. 

  A auto medicação pode ser fatal e não deve ser realizada. Procure 

sempre um médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
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ÓBITOS POR ACIDENTE DE 

TRABALHO: 

✓ No mês de Janeiro houve 2 óbitos 

(ambos causados pelas próprias ferramentas utilizadas 

na realização do trabalho , acidentalmente, sendo: faca 

e máquina agrícola); 

 

✓ No mês de Março houve 2 óbitos 

(ambos causados por Acidente de Trânsito)   

 

 Os acidentes e as violências no Brasil são agravos que, pelo seu 

expressivo impacto na morbimortalidade da população, constituem-se em importante 

problema de saúde pública, sendo, portanto, objeto prioritário das ações do Sistema 

Único de Saúde, que, em conjunto com outros segmentos dos serviços públicos e da 

sociedade civil, deve continuar a buscar formas efetivas para o seu enfrentamento. 

 

 

 O Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC) apresentam os seguintes 

dados referentes ao primeiro quadrimestre do 

ano de 2017:  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 – Quantitativo em relação ao mês. 

Mês 

Tipos de parto Sexo 
Mês início pré-

natal Nº 

consultas 

(de 8 a 9) 

Gestantes 

Cesáreo Normal M F 1º a 3º Outros Residentes 

em 

Iturama 

Cidades 

vizinhas 

Janeiro 38 6 23 21 37 7 28 29 15 

Fevereiro 48 7 30 25 47 7 25 32 23 

Março 70 9 43 36 68 11 25 43 36 

Abril 46 9 28 27 50 5 32 29 22 

Fonte: www.saude.gov.br/sinasc 
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Tab. 3 – Percentual em relação ao total do Quadrimestre. 

Tipos de parto Sexo 
Mês início pré-

natal Nº 

consultas 

(de 8 a 9) 

Gestantes 

Cesáreo Normal M F 1º a 3º Outros Residentes 

em 

Iturama 

Cidades 

vizinhas 

86,7% 13,3% 53,2% 46,8% 86,7% 13,3% 46,8% 57,1% 42,9% 

Fonte: Elaborada em relação a Tab.2. 

 

 O município de Iturama apresenta um quadro de boas condições de natalidade, neste 

quadrimestre não houve crianças nascidas com anomalias congênitas.  

 É de grande importância que as gestantes iniciem suas consultas pré-natais logo nos 

primeiros meses de gestação, e de acordo com os resultados do quadrimestre 86,7% das 

gestantes iniciaram suas consultas entre o 1º ao 3º mês de gestação, e destas 46,8% realizaram 

de 8 a 9 consultas durante a gestação, significando portanto uma preocupação e atenção 

quanto à saúde do bebê e também da própria gestante.  

 

 
 

 A Secretaria de Saúde de Iturama tem um papel importante que é fornecer atendimento 

de forma adequada, em tempos hábeis, com qualidade e segurança. Podemos perceber que 

atende aos seus munícipes e também as regiões vizinhas, sendo que 57,1% das gestantes 

residem em Iturama e 42,9% nas cidades vizinhas.  Todavia, isso demonstra que além do 

próprio município, os atendimentos estão suprindo as necessidades de todas as regiões 

circunvizinhas de forma favorável.  

 

 Um dado estatístico a se analisar nas gestantes: Em uma totalidade no quadrimestre de 

233 gestantes 13,7% são menores de 18 anos – e destas 83,9% disseram ter seu estado civil 

Solteira, cabe analisar se estas decidiram por ser mães tão precocemente ou se ocorreu uma 

gravidez não planejada? 
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Abaixo a tabela das estratificações por idade: 

 

 

 

 

IDADE (anos) QUANT. %  

DE 10 A 18 
32 13,7 

QUANT. 1º 
QUADRIMESTRE 

DE 19 A 23 
68 29,2 

JAN FEV 
MAR

Ç 
ABR 

DE 24 A 28 57 24,5 7 7 11 7 

DE 29 A 33 49 21,0 15 18 24 11 

DE 34 A 38 22 9,4 11 12 19 15 

DE 39 A 45 5 2,1 6 11 16 16 

TOTAL 233   3 6 8 5 

 
2 1 1 1 

44 55 79 55 
Tab. 4 – Quantitativo Consolidado e Mensalmente, no quadrimestre.  

 

 Nos dias atuais não é aceitável as justificativas: “não tive métodos contraceptivos para 

prevenção”, ou “não obtive informações de como me prevenir, não sabia que aconteceria uma 

gravidez”.   

 

 Um dos objetivos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é a estratégia que visa ordenar o 

cuidado e a adoção de diretrizes clinicas baseadas em evidencias, que direcionem os 

diferentes pontos de atenção e serviços em relação às condições de saúde da população.  

 Além disso objetiva-se a otimização de recursos, a adequação do manejo clínico, o 

diagnóstico e tratamento, bem como a organização da assistência, baseando-a na estratificação 

de risco, competências e atribuições de serviços e profissionais dentro da linha de cuidados.    

 O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), referentes ao município de Iturama 

neste primeiro quadrimestre registraram 52 mortes, sendo:  

 

 

Tab. 5 – Mortalidade 1º Quadrimestre 2017 – quanto ao sexo. 

 

MÊS MORTALIDADE MASC FEM 

Janeiro 16 12 4 

Fevereiro 12 5 7 

Março 14 7 7 

Abril 10 6 4 

Total 52 30 22 
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Tab. 6 – Mortalidade 1º Quadrimestre 2017 – quanto à idade. 

 

 Constam nestes casos acima citados: 1 mortalidade infantil, 1 mortalidade de mulher em 

idade fértil e uma mortalidade fetal, casos que estão em processo de investigação.    

 Em relação às causas básicas de morte, destes casos, ocorreram:  

 

• Janeiro:  

✓ 1 óbito causado por acidente de trabalho; 

✓ 4 óbitos causados por acidente de trânsito. 

 

 

• Fevereiro: 

✓ 1 óbito causado por afogamento e submersão em águas. 

 

 

• Março: 

✓ 3 óbitos causados por AVC (Acidente Vascular Cerebral);  

✓ 1 óbito causado por afogamento e submersão em águas. 

 

 

• Abril:  

✓ 3 óbitos causados por AVC (Acidente Vascular Cerebral);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês 

MORTALIDADE por faixa etária 

Total 
Fetal Infantil Mulher em 

idade fértil 

Menor de 

50 anos 

51 a 69 

anos 

Maior 

de 70 

anos 

Janeiro 0 0 0 4 5 7 16 

Fevereiro 0 1 0 2 5 4 12 

Março 1 0 1 1 3 8 14 

Abril 0 0 0 2 0 8 10 

Total 1 1 1 9 13 27 52 
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