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A última edição do ano do nosso boletim 

epidemiológico traz as informações sobre a 

mudança do sistema de notificação 

compulsória, apresentaremos o balanço do 

projeto Roda HANS, e reforçaremos o tema 

da Dengue. 

 
 

 

MUDANÇA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO 

O governo do estado do Espírito Santo publicou no 

dia 27 de Novembro de 2019 a nota técnica 

NESIS/SESA 006/2019, que institui o Sistema de 

Informação em Saúde E-SUS Vigilância em Saúde 

(ESUS-VS) como único sistema oficial para 

notificação compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território do Espírito 

Santo. 

A alimentação do sistema será realizada somente 

por meio do sítio eletrônico 

https://esusvs.saude.es.gov.br  

Como prevê a portaria o município já treinou 

todas as unidades de saúde para utilizar o 

sistema. 

Dessa forma, o antigo SINAN deixará de ser 

utilizado assim como suas fichas de notificação. 

O profissional que estiver com dificuldades para 

utilizar o E-SUS VS, pode entrar em contato com a 

vigilância em saúde que está à disposição para 

treinamentos e tirar as dúvidas que surgirem. 

 

 

HANSENÍASE 

A Vigilância em saúde no ano de 2019 trabalhou o 

tema da Hanseníase com bastante atenção visto o 

aumento do número de casos confirmados no 

decorrer do ano.  

Junto com as equipes de estratégia de saúde da 

família/Atenção Primária em Saúde, 

desenvolvemos a campanha da Mancha. Nas 

unidades de Vargem Grande e Caxixe, o dia da 

Mancha ocorreu nas unidades com a ajuda das 

agentes comunitárias de saúde e a presença da 

dermatologista Drª Arianne Sibien Ruberth, na 

unidade para tornar mais próximo e efetivo o 

atendimento das necessidades do interior. 

 

 Total de 

participan

tes 

Consulta 

Dermato. 

Outros 

encaminha

mentos 

Positivos 

Unid. 

Vargem 

Grande 

96 30 8 0 

Unid. 

Caxixe 

41 26 15 1 

 

No centro (unidades da Vila da Mata, Minete e São 

João) a população pode ser contemplada pela 

visita da carreta do ministério da Saúde que 

treinou e capacitou profissionais de vários 

municípios da região para atendimento específico 

do agravo.  

Nosso município teve um total de 11 profissionais 

capacitados entre médicos e enfermeiros. 

Abaixo um quadro com o consolidado dos 

atendimentos. 

Municípios participantes da parte 

prática 

Total de pacientes 

Venda Nova do Imigrante 87 

Domingos Martins 14 

Brejetuba 1 

Conceição do Castelo 0 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 102 

https://esusvs.saude.es.gov.br/


Distribuição dos nossos munícipes atendidos: 

 

Bairro N° de Pacientes 
Atendidos 

Bananeiras/São Miguel 4 

Lavrinhas/Vicente Zandonadi 10 

Alto Tapera 3 

Tapera 1 

Providência 2 

Vila da Mata 3 

Santa Cruz 2 

São Rafael 2 

Centro 2 

São Pedro/Minete 18 

Vila Betânea 16 

São João 6 

Bicuíba 7 

Viçosinha 4 

Camargo 3 

Caxixe/São José do Alto Viçosa 4 

Total 87 

 

Nenhum caso foi confirmado com diagnóstico para 

hanseníase, todos os atendidos tiveram suas 

demandas encaminhadas. 

 

 

 

DENGUE 

 

Como todos sabem, a melhor forma de se evitar a 

dengue é controlando a proliferação do mosquito. 

Para isso é necessário combater os criadouros que 

possam acumular água, portanto, a educação em 

saúde, a observação dos domicílios e os espaços 

comunitários orientando a comunidade para a 

identificação, remoção, destruição ou vedação de 

possíveis criadouros é função de toda equipe de 

Saúde. 

A participação efetiva de cada morador na 

eliminação dos criadouros já existentes ou de 

possíveis locais para reprodução do mosquito é de 

fundamental importância. 

O papel da atenção básica de realizar a busca 

ativa domiciliar de casos suspeitos identificados 

pelos ACS ou ACE é imprescindível para um 

trabalho efetivo da Vigilância em saúde, outro 

ponto forte em que a vigilância precisa de parceria 

é a notificação oportuna dos casos, medida 

essencial para que a vigilância seja capaz de 

acompanhar o padrão de transmissão da doença 

na área e a curva endêmica. A rápida coleta de 

informações nas unidades de saúde e a qualidade 

destes dados são essenciais para o 

desencadeamento oportuno de ações de controle 

e prevenção no nível local. 

Em Venda Nova no ano de 2019, tivemos 15 casos 

confirmados de dengue e 2 de Chikungunya. 

Na tabela abaixo temos a distribuição dos casos 

em nosso território. 

 

DENGUE 

Localidade Número de casos 

Caxixe 1 

São Pedro 1 

Vila Betânea 2 

Bananeiras/ Vila São Miguel 5 

Vila da Mata 2 

Residencial do Bosque 1 

São Rafael 1 

Lavrinhas 1 

São João 1 

 

CHIKUNGUNYA 

Localidade Número de casos 

Alto Bananeiras 1 

Vila Betânea 1 

 

Diante da nossa realidade e com o objetivo de 

trabalhar com a mobilização social, a secretaria de 

saúde realizou uma caminhada para chamar a 

atenção da população para o tema. Além disso, 

também está realizando o fumacê nas áreas onde 

temos o trabalho de controle da dengue 

(importante lembrar que essa medida não tem o 

objetivo de eliminar os outros tipos de mosquitos 

como o pernilongo, este traz somente incomodo o 

que não é considerado um problema de saúde). 

Junto com essas medidas também está sendo 

programado um bota-fora em parceria com a 

secretaria de obras para uma limpeza na cidade. 

Assim que a programação estiver definida vamos 

divulgar nas unidades de saúde e redes sociais 

oficiais da prefeitura. 

 

Contatos:  
 US Bairro Minete – 3546-3418 
 US de São João de Viçosa – 3546-6109 
 US de Alto Caxixe – 3546-5233 
 US de Vargem Grande – 3546-6110 
 US de Vila da Mata – 3546-6107 

Maiores Informações 

Vigilância Epidemiológica – 3546-3930 

epidemiologia@vendanova.es.gov.br 

 


