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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES 

 

Esta edição do Boletim Epidemiológico traz os 

dados epidemiológicos do nosso município 

referentes ao 3º quadrimestre de 2021, foram 

elencados todos os agravos notificados nesses 4 

meses, com ênfase na Covid 19 e nas ações de 

vacinação realizadas para o enfrentamento a 

pandemia. 

 

DIAGNÓSTICO GERAL 

De setembro a dezembro de 2021, a maior 

demanda de registros no ESUS VS é a Covid 19, 

foram registradas 1714 notificações, sendo 230 

casos confirmados por exame laboratorial. Nesses 

4 meses ocorreram 5 óbitos, com o maior índice 

em outubro com o registro de 4 óbitos. A taxa de 

letalidade manteve se em torno de 1,2%, a menor 

entre os municípios vizinhos. 

 
 
Fonte: ESUS VS 

 

Analisando os dados referentes ao segundo 

quadrimestre, observamos uma queda sustentada 

no número de confirmados e consequentemente 

de óbitos, onde nos meses de setembro e 

dezembro não ocorreu nenhuma morte em 

decorrência da Covid 19. O número de notificação 

se mantém devido a ampliação da testagem. 

Em relação aos exames diagnósticos esta sendo 

ofertado teste de captura de antígeno no primeiro 

atendimento, independente da data de início de 

sintomas, testagem por RT- PCR para os pacientes 

com antígeno negativos, contatos de positivos, 

além da disponibilização de testagem para 

população em geral por meio de agendamento on 

line, sem necessidade de sintomas ou consulta 

com profissional de saúde. Dessa forma, foram 

realizados 1270 exames RT-PCR e 1626 testes 

rápido de pesquisa de antígeno. 

Os profissionais da sala de monitoramento de 

pacientes com notificação para Covid 19 

realizaram 4156 teleatendimentos de setembro a 

dezembro de 2021. Esse serviço tem sido 

essencial no enfrentamento a pandemia, pois 

através dele os pacientes recebem orientações 

sobre a doença e são encaminhados para 

atendimento em tempo oportuno quando 

identificado sinais de agravamento.  

O paciente que estiver aguardando o resultado do 

exame de RT PCR realizado na Policlínica poderá 

obter o resultado do exame no site da SESA- 

Secretaria Estadual de Saúde, na pagina principal 

na opção testagem em massa, o usuário deverá 

clicar para ter a opção de acesso ao cidadão, é só 

criar login e senha para entrar no sistema e ter 

acesso ao seu resultado do exame.  

 

 

 

LEVANTAMENTO GERAL 

 
As informações apresentadas a seguir são 

referentes aos agravos notificados no segundo 

quadrimestre, além do Covid:  
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*Evento de Saúde Publica notificado (doença mão-pé-boca). 

Fonte: ESUS VS 

 

IMUNIZAÇÃO COVID 19 

O município de Venda Nova do Imigrante, assim 

como os outros municípios do Estado, está 

recebendo doses de vacina contra o Covid-19 aos 

poucos mediante compra realizada pelo Ministério 

da Saúde e disponibilizada aos Estados e 

Municípios. Estamos avançando na vacinação 

contra Covid-19 estamos aplicando a dose de 

reforço para a população em geral de 18 a 59 

anos que receberam a segunda dose ou dose 

única há mais de quatro meses. E para os idosos a 

dose de reforço é com intervalo de 3 meses. 

Segue os dados de vacinação do Município de 

Venda Nova do Imigrante registrados até no dia 

07 de janeiro de 2022. 

D1 de 18 anos a ++: 98,47% 

D2 ou dose única 18 anos a ++: 92,40% 

D1 de 12 a 17 anos: 90,77% 

D2 de 12 a 17 anos: 77,70% 

Reforço Idoso: 92,53% 

Reforço População em geral de 18 a 59 anos: 

37,07% 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde e site Vacina e Cofia. 

 

 

ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

A equipe de vigilância sanitária continua 

realizando ações conjuntas com outras secretarias 

no processo de fiscalização e orientação à 

população.  

A vigilância Sanitária está realizando ações 

educativas para cumprimento do Plano Municipal 

de Fiscalização para as festividades de fim de ano 

e verão, as mesmas ocorreram nos locais com 

apresentação de musica ao vivo, bares e clubes 

com pista de dança e/ou apresentações de shows, 

dentre outros, totalizando 26 orientações por 

escrito entregues aos contribuintes. Os locais 

estão cientes da obrigatoriedade dos cuidados 

como uso de máscara, álcool em gel e cobrança 

da apresentação e retenção de comprovante de 

vacinação para entrada nesses locais onde haverá 

realização de festas. 

De setembro a dezembro de 2021 também 

ocorreram outras ações realizadas pela Vigilância 

Sanitária como coleta de água para análise de 

consumo humano, inspeções sanitárias, 

fiscalizações e emissões de alvará sanitário, 

atendimento a denúncias/reclamações, totalizando 

359 atividades. 

No mês de Outubro tivemos a Campanha de 

vacinação Antirrábica. Realizamos o dia D no dia 

06/11/2021 de forma itinerante com 9 equipes 

que foram distribuídas no Município atendendo a 

toda a população de 08:00 as 16:00h. 

Foram realizadas um total de 3153 vacinas sendo 

essas 2.645 em cães e 508 em gatos.

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

No terceiro quadrimestre de 2021 os Agentes de 

Endemias realizaram varias ações além das visitas 

domiciliares como esquistossomose, levantamento 

de Reconhecimento Geográfico do município e dois 

LIRAa (levantamento rápido de índices para Aedes 

Aegypti). 

Dentre as visitas realizadas que totalizaram 

11.147, foram encontrados 23 focos gerais, 07 de 

Aedes Aegypti. Totalizando assim 04 ciclos de 

dengue realizado no município. 

 


