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Esta edição do Boletim Epidemiológico traz os 

dados epidemiológicos do nosso município 

referentes ao 1º quadrimestre de 2021, foram 

elencados todos os agravos notificados nesses 4 

meses, com ênfase na Covid 19 e nas ações 

realizadas para o enfrentamento a pandemia. 

 

DIAGNÓSTICO GERAL 

De janeiro a abril de 2021 foram registradas no 

sistema Esusvs 3559 notificações, dessas, 3451 

são de Covid 19, sendo 1592 casos confirmados 

por exame laboratorial. Nesses 4 meses 

ocorreram 17 óbitos, com o maior índice em 

março com o registro de 8 óbitos. A taxa de 

letalidade manteve se em torno de 1,0%, a menor 

entre os municípios vizinhos. 

 

 
Fonte: ESUS VS 

 

Os profissionais da sala de monitoramento de 

pacientes com notificação para Covid 19 

realizaram em média 16 721 teleatendimentos de 

janeiro a abril 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.  

Os exames diagnósticos estão sendo amplamente 

ofertados para todos os pacientes sintomáticos 

desde o primeiro atendimento e para todos os 

contatos domiciliares de pacientes positivos. 

Dessa forma, foram realizados 1 695 exames RT-

PCR,       1 104 testes rápido de pesquisa de 

antígeno e 799 testes rápido IgG e IgM. 

Em relação aos bairros com maiores índices de 

casos confirmados desde o início da pandemia, o 

município apresenta a seguinte distribuição: 

 
 Fonte: Painel Covid ES 

 

 No ano de 2021, o bairro Vila Betânea teve o 

maior índice de casos confirmados nos meses de 

janeiro e abril, já em fevereiro e março o Caxixe 

concentrou o maior número de pessoas com Covid 

19. 

 

  

Fonte: Painel Covid ES 

 

Em relação à mortalidade, até o final de abril 

Venda Nova do Imigrante ocupa a 3ª posição no 

ranking das menores taxas, com 14,37%, no 

comparativo entre todos os municípios do ES com 

faixa populacional entre 15 a 30 mil habitantes. 
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LEVANTAMENTO GERAL DE 

NOTIFICAÇÕES – JAN. A ABRIL 2021 

 

As informações apresentadas a seguir são 

referentes a todos os agravos notificados no 

primeiro quadrimestre em Venda Nova do 

Imigrante, além do Covid, os agravos com mais 

notificações são: atendimentos anti-rábico, 

violência interpessoal/autoprovocada, intoxicações 

exógenas e acidente por animal peçonhento. 

 

AGRAVO NOTIFICADOS  CONFIRMA

DOS 

Acidente por Animal Peçonhento 14 * 

Atendimento Anti-Rábico Humano 21 * 

DRT Acidente de Trabalho 7 * 

DRT Acidente de Trabalho com 

Exposição Material Biológico 

2 * 

Dengue 5 0 

Chikungunya 2 0 

Esquistossomose 6 * 

Esporotricose 1 * 

Sífilis Congênita 1 * 

Sífilis em Gestante 2 * 

Sifilis adquirida 9 * 

Hanseníase 0 * 

Tuberculose 1 * 

Violência 

Interpessoal/Autoprovocada 

16 * 

Toxoplasmose Gestacional 1 * 

Leishmaniose Tegumentar 

Americana 

1 0 

Intoxicações Exógenas 

(química/agrotóxicos/gases 

tóxicos e metais pesados) 

16 * 

Meningites 1 0 

Leptospirose 2 0 

Covid 19 3 451 1 590 

Total de notificações 3559  

Fonte: ESUS VS 
*Agravos notificados apenas diante da confirmação do caso 

 

 

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. Mediante o pequeno quantitativo 

adquirido seguimos as normativas vigentes para 

aplicar e avançar na vacina aplicando somente no 

público alvo indicado. De janeiro a abril de 2021 

foram realizadas 7.789 doses contra a covid-19 

em nosso município. 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

 

A equipe de vigilância sanitária nesse ano de 2021  

continua realizando ações conjuntas com outras 

secretarias no processo de fiscalização e 

orientação à população.  

Ações educativas ocorreram nas ruas para 

reforçar a necessidade do uso de máscaras e 

afastamento entre as pessoas nos bancos, 

comércios e áreas públicas, reforço sobre 

etiquetas respiratórias, horário de funcionamento 

e uso de face shield em salões de beleza. 

Ocorreram outras ações realizadas pela Vigilância 

Sanitária como orientações sobre as novas regras 

de funcionamento dos serviços de alimentação e 

comercio em geral, fiscalizações e emissões de 

alvará sanitário, totalizando assim 

aproximadamente 533 atividades. 

 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

Durante a pandemia o trabalho dos agentes de 

endemias também foi alterado. Uma nota técnica 

do Ministério da Saúde recomendou que os 

agentes não fizessem visitas intradomiciliares e 

assinassem as fichas. Com isso o trabalho de 

prevenção da dengue ficou prejudicado, uma vez 

que não se recomenda a entrada dos mesmos no 

domicilio.  

No primeiro quadrimestre de 2021 os Agentes de 

Endemias realizaram um total de 20.104 visitas, 

finalizando assim o primeiro ciclo da dengue com 

visita em 11.733 imóveis em geral e nesses foram 

encontrados 235 focos, sendo 112 focos de Aedes 

Aegypti. Referente ao segundo ciclo até o final de 

abril já foram realizadas 7.978 visitas domiciliares, 

sendo encontrados 196 focos gerais e 109 focos 

de Aedes Aegypti. Foram entregues no total 07 

notificações nesse referido ano. Nesse mês de 

maio finalizaremos o segundo ciclo de visitas da 

dengue no município. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


