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È um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças.
CONTROLE DE VETORES
Engloba uma série de metodologias para limitar ou eliminar insetos ou
outros artrópodes que transmitem patógenos causadores de doenças.
O controle vetorial pode ser dividido principalmente em controle biológico,
mecânico ou ambiental e químico.

ELIMINAÇÃO DE FOCOS DO MOSQUITO
Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água. Coloque o lixo
em sacos plásticos. Não jogue lixo em terrenos baldios. Se for guardar
garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo.
Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas.
Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda. Se for
guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em
locais cobertos, protegidos da chuva. Piscinas e fontes decorativas devem
ser sempre limpas e cloradas. Sempre que possível evite o cultivo de
plantas como bromélias ou outras que acumulem água em suas partes
externas.

LEVANTAMENTO DE INDICE – LI

CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA

O objetivo do levantamento é identificar as áreas da cidade com mais
proporção/ocorrência de focos do mosquito e os criadouros
predominantes. Essas informações possibilitam a intensificação das ações
de combate à dengue nos locais com maior presença do mosquito Aedes
aegypti.

No mês de maio, a vigilância epidemiologica realizou a campanha AntiRábica Animal. Foram vacinados na Zona Rural 2.831 cães e 646 gatos. E
na zona urbana 1.182 cães e 269 gatos. Sendo a meta de 2017
ultrapassada no valor de 4.928 animais vacinados.

PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE - PCE
A rotina do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose baseiase em realizar na população exames coproscópicos, tratamentos dos
casos positivos nas Unidades de Saúde municipais, bem como
mobilização da população para o conhecimento e prevenção da doença.
Ressalta-se a importância da identificação dos locais onde há a presença
dos caramujos, para que se tornem possíveis a promoção de ações
voltadas para a melhoria sanitária e saneamento ambiental nessas áreas.

Os sintomas mais comuns da esquistossomose são dores abdominais,
náuseas e sensação de estômago cheio, o que provoca perda de apetite e
emagrecimento, prisão de ventre ou diarréia e tosse seca.
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