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Esta edição do Boletim Epidemiológico traz os 

dados epidemiológicos do nosso município 

referentes ao 2º 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 maio a agosto de 2021, a maior demanda de 

registros no ESUS VS é a Covid 19, foram 

registradas 3041 notificações, sendo 835 casos 

confirmados por exame laboratorial. Nesses 4 

meses ocorreram 15 óbitos, com o maior índice 

em maio com o registro de 9 óbitos. A taxa de 

letalidade manteve se em torno de 1,1%, 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 no mês de agosto 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 2093 exames RT-PCR e 944 testes 

rápido de pesquisa de antígeno. 

Os profissionais da sala de monitoramento de 

pacientes com notificação para Covid 19 

realizaram 10 276 teleatendimentos de maio a 

agosto 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.  

 

Em agosto iniciamos a testagem da comunidade 

escolar, com o intuito de detectar e isolar os casos 

positivos para a quebra da cadeia de transmissão, 

nessa ação a equipe da secretaria de saúde 

realizou 325 coletas de RT PCR de alunos, 

funcionários e professores nas escolas. 

 

 

LEVANTAMENTO GERAL 

As informações apresentadas a seguir são 

referentes aos agravos notificados no segundo 

quadrimestre, além do Covid:  

 

 
 

Fonte: ESUS VS 
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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 e já iniciamos a imunização dos 

adolescentes de 12 a 17 anos e estamos aplicando 

a dose de reforço para os idosos e profissionais da 

saúde que receberam a segunda dose ou dose 

única há mais de cinco meses. 

Segue os dados de vacinação do Município de 

Venda Nova do Imigrante registrados até no dia 

14/10/2021. 

D1 de 18 anos a +: 95,26% 

D2 ou dose única 18 anos a +: 73,27% 

D1 de 12 a 17 anos: 80,81% 

Reforço Idoso: 88,98% 

 

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.  

Ações educativas ocorreram nos comércios e 

restaurantes para reforçar a necessidade do uso 

de máscaras e de face shield em salões de beleza. 

De maio a agosto 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 assim 

aproximadamente 335 atividades. 

 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

Mesmo com a alteração no serviço dos Agentes 

Ambientais durante a pandemia mediante 

recomendação do Ministério da Saúde para que os 

agentes não realizassem visita intradomiciliares 

foram realizados mais dois ciclos completos de 

dengue.  

No segundo quadrimestre de 2021 os Agentes de 

Endemias realizaram um total de 23.623 visitas, 

realizando assim mais dois ciclos da dengue com 

visita em 23.610 imóveis em geral e nesses foram 

encontrados 349 focos, sendo 152 focos de Aedes 

Aegypti. Foi realizado 01 notificação por foco de 

dengue encontrado. 

Também foi realizado o Levantamento Rápido de 

Índice do Aedes Aegypti – LIRAa, do dia 09/06 a 

02/07/2021, onde foram avaliados um total de 

345 imóveis sendo encontrados 02 focos positivos 

para Aedes Aegypti. 

 

 

Informações Gerais 
 

Link de agendamento para realização de testagem em 

massa de Covid-19. 

 

https://saude.es.gov.br 

 

 

E-mail Vigilância em Saúde: 

 

visa.saude@vendanova.es.gov.br 

 

Vigilância Epidemiológica: 

 

vevendanovadoimigrante@gmail.com 

 

Vigilância Sanitária: 

 

vigilanciasanitariavni@gmail.com 

 

Telefone Prefeitura de Venda Nova do Imigrante 

(28)3546-1188 

 

Telefones das salas de vacina: 

 

 Minete: (28)99936-8640 

 Vila da Mata: (28)99936-8868 

 São Joao de Viçosa: 3546-6109 

 Vargem Grande: 3546-6110 

 Caxixe: 3546-5233 

 

https://saude.es.gov.br/
mailto:vevendanovadoimigrante@gmail.com
mailto:vigilanciasanitariavni@gmail.com


 

 

 


