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EDITORIAL 

 

 

Boletim Epidemiológico é uma publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico e 

físico com periodicidade quadrimestral, divulgação doenças específicas sazonais e agravos ou informações 

relevantes para todos. 

O principal objetivo de um boletim é subsidiar o “planejamento e a implementação de medidas de saúde 

pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem 

como a promoção da saúde” (portaria MG/GM nº 1378 de 9/7/13). 

O presente boletim versa sobre dados epidemiológicos, tendo como fonte primária os sistemas de 

informação: E SUS Notifica SINAN (Sistema de Informação de Agravo de Notificação), SIM (Sistema de 

Informação Mortalidade, SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) referentes à Itajubá, Minas 

Gerais), SIVEP GRIPE (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe).  

 

São objetivos deste boletim: 

 

Divulgar dados sistematizados sobre Doenças de Notificação Compulsória, Dados de nascidos vivos, 

mortalidade, Violência, Saúde do Trabalhador entre outros. 
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Abril/2022 Edição: 01 
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Dados Epidemiológicos Covid 19 Itajubá, Minas Gerais. 

Jan a Abril/2022 

 

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, 

de elevada transmissibilidade e de distribuição global. 

O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes 

com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 

2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a 

infectar seres humanos. 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo 

o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus de animais podem infectar pessoas e 

depois se espalhar entre seres humanos como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, 

não foi definido o reservatório silvestre do SARS-CoV-2. 

 

Período de incubação 

O período de incubação é estimado entre 1 a 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias. 

Período de transmissibilidade 

O conhecimento sobre a transmissão da covid-19 está sendo atualizado continuamente. A transmissão da 

doença pode ocorrer diretamente, pelo contato com pessoas infectadas, ou indiretamente, pelo contato com 

superfícies ou objetos utilizados pela pessoa infectada. Evidências atuais sugerem que a maioria das 

transmissões ocorre de pessoas sintomáticas para outras. 

Também já é conhecido que muitos pacientes podem transmitir a doença durante o período de incubação, 

geralmente 48 horas antes do início dos sintomas. Estas pessoas estão infectadas e eliminando vírus, mas 

ainda não desenvolveram sintomas (transmissão pré-sintomática). 

Há alguma evidência de que a disseminação a partir de portadores assintomáticos é possível, embora se 

pense que a transmissão seja maior quando as pessoas estão pré-sintomáticas ou sintomáticas. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), indivíduos assintomáticos têm muito menos probabilidade de transmitir 

o vírus do que aqueles que desenvolvem sintomas. 
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Dados Epidemiológicos COVID 19  
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Estiveram Internados, mas não necessariamente era Covid 19 (Sindrome Respiratória Aguda) 
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Dados Epidemiológicos Dengue   

Jan a Abril Residentes Itajubá MG/2022 
 

 

 

 

 

MÊS Nº DE CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS 

JANEIRO 07 00 07 

FEVEREIRO 12 02 10 

MARÇO 17 01 16 

ABRIL 11 07 04 
                                                                                                      Atualizado: 27/04/2022 

                                                                                                         Fonte: SINAN ONLINE 

 

 

 

A infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave. Neste último caso pode levar até 

a morte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que 

geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de 

prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são 

comuns. Em alguns casos também apresenta manchas vermelhas na pele. 

Na fase febril inicial da dengue, pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal 

intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Ao apresentar os sintomas, é importante 

procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados, todos oferecidos de forma integral e 

gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente o tratamento da Dengue é feito por meio de manutenção dos sintomas e hidratação. Como a 

Dengue é uma doença viral, não existe atualmente uma medicação para tratar. Nós temos que fornecer para o 

corpo condições para ele mesmo combater a doença. 

 

No cenário atual, Minas Gerais registrou 814 casos prováveis de Dengue em 2022, sendo 178 confirmados até 

o dia 20 de janeiro. Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados 27 casos prováveis da doença, sendo 

um deles confirmado. Já em relação à Zika, há um caso provável e nenhum confirmado. Não foram 

confirmados óbitos por Dengue, Chikungunya ou Zika, em Minas Gerais, este ano. 
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BAIRROS/LIRAa  2022 JANEIRO ABRIL 

Açude 2,7% 7% 

Anhumas 5,8% 0 

Araucária 0 0 

Arco Íris 25% 0 

Avenida 2% 4,9% 

Bahamas 20% 5% 

Bela Vista 0 0 

Boa Vista 7,54% 1,6 

Bps 12,9% 0 

Cannaã 8,33% 0 

Capituba 0 0 

Centro 0 1,2% 
Colina Verde 0 0 

Cruzeiro 7,14% 4,1% 

Distrito Industrial 0 0 

Estiva 8,47% 0 

Floresta 2,5% 0 

Imbel 0 0 

Jardim América 0 0 

Jardim Bernadete 15% 5,26% 

Jardim das Colinas 8,88% 7,14% 

Jardim das Nações 0 0 

Jardim das Palmeiras 0 0 

Jardim Eldorado 0 0 

Jardim Europa (Inclusão) 0 0 

Jardim Lisboa I 0 0 

Jardim Lisboa II (inclusão) 0 0 

Medicina 1,7% 1,6 

Moquém 42,85% 12,5% 

Morro Chic 1,6% 0 

Morro Grande 8,3% 0 
Morro Oriente 7,14% 0 

Nossa Senhora da Piedade 4,16% 3,12% 

Nossa Senhora de Fátima 1,5% 0 

Nossa Senhora de Lourdes 4% 11% 

Novo Horizonte 6,53% 3% 

Porto Seguro 0 0 

Porto Velho 6,06% 3% 

Rebourgeon 25,3% 11% 

Residencial João Luiz 0 0 

Santa Helena 15,15% 20% 

Santa Luzia 32,5% 1,7% 

Santa Rita de Cássia 0 2% 

Santa Rosa 8,6% 0 

Santa Terezinha 0 0 

Santo Antônio 5,45% 0 

Santos Dumont 14,2% 3,1% 

São Judas Tadeu 0 6,6% 

São Sebastião 4,2% 0 
São Vicente 8,3% 6,5% 

Unifei 5,4% 0 

Varginha 2,63% 3,75% 

Vila Betel 14,2% 0 

Vila Isabel 4% 0 

Vila Rubens 3,3% 3,12% 

Vista Verde 7,1% 0 

LIRA’A ITAJUBA 2022 

JANEIRO   ABRIL 
MUITO 
ALTO 

ALTO 
RISCO 

MÉDIO 
RISCO 

BAIXO 
RISCO 

MUITO 
ALTO 

ALTO 
RISCO 

MÉDIO 
RISCO 

BAIXO 
RISCO 

27 3 5 21         

       INFESTAÇÃO:  6,34        INFESTAÇÃO:  2,45% 

Lira’a:  

Levantamento de Indice rápido para Aedes aegypti. 

 

É um plano de amostragem, realizado 4 vezes no ano, 

seguindo cronograma do Estado. Através dele se 

obtem o grau de infestação do Aedes no Municipio, as 

aréas de maior atenção e os tipos de recipientes mais 

encontrados com larvas positivas do Aedes. 

 

Janeiro: o risco de infestação foi muito Alto; 

Abril: o risco de infestação foi médio risco; 
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Dados Epidemiológicos  

Violencia autoprovocada e outras  

Jan a Abril Residentes Itajubá MG/2022 
 

 

Notificações de Violência 

Crianças 01 

Adolescentes 09 

Mulheres 27 

Idosos 06 

Outras/ Violências  07 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Atualizado: 27/04/2022 

                                                     Fonte: SINAN NET 

 

Em nosso país, as violências e os acidentes representam a terceira causa de morte na população geral e a 

primeira na população de 1 a 49 anos. Os dois componentes têm como instrumento de coleta, 

respectivamente: Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada registrada no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan); e Ficha de Violências e Acidentes em Serviços Sentinela de 

Urgência e Emergência, registrada em sistema Epi Info. 

 

Com a publicação da Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, e posteriormente da Portaria nº 1.271, de 6 

de junho de 2014, a notificação de violências passou a integrar a lista de notificação compulsória, 

universalizando a notificação para todos os serviços de saúde. 

 

A OMS estabelece uma tipologia de três grandes grupos, segundo quem comete o ato violento: violência 

contra si mesmo (autoprovocada ou autoinfligida); violência interpessoal (doméstica e comunitária); e 

violência coletiva (grupos políticos, organizações terroristas, milícias). 

 

 

Tipo de Violência 

Suicídios 01 

Tentativas/autoexterminio 16 

Sexual 01 

Outros agentes 32 
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A violência Autoprovocada e outras violências, também tem sido pauta de preocupação do Ministério da 

Saúde. Inclusive com Resoluções propostas com incentivo financeiro para que os municipios possam trabalhar 

nas causas. Resoluções 7153 de 13/07/2020 da SES-MG, Resoluções 6949 de 04/12/2019 e Resolução 7732 

de 22/09/2021. 

 

Dados Epidemiológicos Tuberculose/Hanseníase 

Jan a Abril Residentes Itajubá MG 2022 
 

Agravo Nº Casos Tipo 

TUBERCULOSE 20 
18 pulmonar 

02 extrapulmonar (pleural/pericardio) 

    HANSENIASE 01 Dimorfa 
                                                                                     Atualizado: 27/04/2022 

                                                                                             Fonte: SINAN NET 

 

A tuberculose é a terceira causa de morte por doença infecciosa na população geral e a primeira causa de 

morte entre as doenças infecciosas definidas nas pessoas que vivem com HIV/AIDS (BRASIL, 2017). 
 

A bactéria atinge principalmente os pulmões, provocando a tuberculose pulmonar, mas pode acometer 

diversas partes do organismo como ossos, rins e meninges sendo chamada de tuberculose extrapulmonar 

(BRASIL, 2017). A bactéria penetra no organismo através da via respiratória e tem a capacidade de realizar a 

disseminação e se instalar em qualquer órgão (LOPES, 2016). O período de incubação (período que vai desde a 

penetração da bactéria no organismo até as primeiras manifestações da infecção) é em média de 4 a 12 

semanas até a descoberta das lesões primárias. Neste período o indivíduo não apresneta sintais ou sintomas. 

Maioria dos novos casos de doença pulmonar ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial (BRASIL, 

2010); 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, um 

bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os nervos periféricos e, mais 

especificamente, as células de Schwann. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e 

troncos nervosos periféricos (localizados na face, pescoço, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos 

joelhos), mas também pode afetar os olhos e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado, etc.) 
 

Os pacientes diagnosticados com hanseníase têm direito a tratamento gratuito com a poliquimioterapia (PQT-

OMS), disponível em qualquer unidade de saúde. O tratamento interrompe a transmissão em poucos dias e 

cura a doença. 
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Dados Epidemiológicos Saúde do Trabalhador/ Trabalhadora 

Jan a Abril Residentes Itajubá MG 2022 
 

 

 

Agravo Nº Casos 

Acidente de Trabalho 34 

Acidentes Biológicos 16 

Intoxicação relacionada ao trabalho 01 
                                                        Atualizado: 27/04/2022 

                                                                Fonte: SINAN NET 

 

A Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades do campo da saúde coletiva que se destina, por meio das 

ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho. 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Portaria GM/MS n° 1.823/ 2012) define 

princípios diretrizes e as estratégias nas três esferas de gestão do SUS – Federal Estadual e municipal, para o 

desenvolvimento das ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a 

promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos 

de desenvolvimento e dos processos produtivos.  

A saúde do trabalhador no SUS ocorre a partir da articulação de ações individuais de assistência e de 

recuperação dos agravos, com ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, 

processos e atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos 

trabalhadores; ações de planejamento e avaliação com as práticas de saúde; o conhecimento técnico e os 

saberes dos trabalhadores. 

Dados Epidemiológicos SINASC/SIM 

Jan a Abril Residentes Itajubá MG 2022 
 

 

Agravo Nº Nascidos vivos 

SINASC 374 

Parto em Adolescentes  

De 10 a 19 anos 

35 partos 

 

Agravo Nº Óbitos 

SIM 278 

Óbito <1 ano 03 

Óbito fetal 04 

Óbito Mulher idade fértil 04 

Óbito Materno 00 
                                                                                                                                                                      

 

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado oficialmente a partir de 1990, com o 

objetivo de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo território nacional e fornecer dados 

sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde. 

O nascimento é um dos eventos vitais e seu monitoramento pode contribuir para o conhecimento da situação 

de saúde de uma população e a avaliação de políticas e ações de vigilância e atenção à saúde na área da 

saúde materno-infantil. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html
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Benefícios: 

•Subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único 

de Saúde (SUS); 

•Como ações de atenção à gestante e ao recém-nascido; 

•O acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC permite a identificação de prioridades de 

intervenção, o que contribui para efetiva melhoria do sistema. 

 

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 1975, é produto 

da unificação de mais de quarenta modelos de Declaração de Óbito utilizados ao longo dos anos, para coletar 

dados sobre mortalidade no país. 

 

Com sua longa série temporal, o SIM é um patrimônio nacional, visto que possui informações fundamentais 

para que possamos conhecer os aspectos referentes à mortalidade no Brasil e às causas de adoecimento que 

levaram ao óbito. É, ainda, um dos principais instrumentos para apoiar a elaboração de políticas públicas de 

saúde e seguridade sociais mais efetivas visando à prevenção, promoção e cuidado em saúde. Os registros 

são oriundos do sistema SIM, contendo dados socioeconômicos, local de residência e ocorrência, óbitos fetais 

e não fetais condições e causas do óbito, e informações de causas externas. 

 

 

Dados Epidemiológicos Mortalidade Prematura (30 a 69 anos)  

Conjunto das Quatro Doenças Crônicas não Transmissíveis -DNCT 

Residentes Itajubá-MG/2021 

 

 

Nesse Periodo Ocorreu um óbito por Diabetes tipo I. 
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Os óbitos por Doenças Crônicas não transmissíveis, na faixa etária produtiva tem sido objeto de preocupação 

do MS, com indicadores que devem ser “vigiados” pela Gestão Municipal. Dentre as Doenças do Aparelho 

Circulatório, o indicador sugere que devemos fortalecer o Programa de Prevenção e Controle da Hipertensão. 

Com relação ao Aparelho Respiratório e Cancer, sugerimos investigação mais aprofundada das causas que 

possam ter contribuido para o óbito e possiveis intervenções por parte da Saúde. 
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Dados Epidemiológicos Atendimento Antirrabico 

Jan a Abril Residentes Itajubá MG 2022 
 

 

 

Agravo Nº Casos 

Atendimento Antirrabico 93 

Canino 23 

Gato 10 

Atendimento de todos os tipos 60 
 

 

Tratamento Indicado NºTratamento 

Pré-Exposição 60 

Observação do Animal 14 

Observação +Vacina 16 

Dispensa tratamento 01 

Vacina 02 
                                                      Atualizado: 27/04/2022 

                                                             Fonte: SINAN NET 

 

O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR), criado em 1973, implantou entre outras ações, a vacinação 

antirrábica canina e felina em todo o território nacional. Essa atividade resultou num decréscimo significativo 

nos casos de raiva naqueles animais, e com isso permitiu um controle da raiva urbana no país. Na série 

histórica de 1999 a 2017, o Brasil saiu de 1.200 cães positivos para raiva em 1999 (incluindo em sua maioria 

as variantes 1 e 2, típicas desses animais), para 11 casos de raiva canina em 2020, todos identificados como 

variantes de animais silvestres. 

 

Em 2010 o Ministério da Saúde alterou definitivamente as vacinas usadas na rotina e nas campanhas de vacina 

antirrábica canina e felina pelas vacinas de cultivo celular, por apresentarem maior segurança e apresentar 

maior eficácia na conversão de títulos protetores nesses animais. Essa vacina é enviada aos estados e estão 

disponíveis de forma gratuita no SUS para a vacinação de cães e gatos em campanhas massivas e para 

demandas da rotina. 

 

A vigilância da raiva animal no Brasil englobam ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que compartilham informações referentes a casos de raiva em animais 

de interesse para a saúde pública como cães, gatos e animais silvestres, incluindo os casos de raiva em 

morcegos, hematófagos ou não e entre animais de produção como bovinos, equinos e outros. Essas 

informações auxiliam na organização das ações de controle e mitigação frente aos casos de raiva em animais, 

buscando a prevenção de casos humanos e o bloqueio vacinal, se necessárias, para impedir a disseminação 

do vírus entres as diferentes espécies. 

Em 26/04/2022 O Ministério da Saúde emitiu um comunicado de Risco por conta do 3º Caso de Raiva 

Humana com evolução para óbito. São necessárias ações educativas na Comunidade entre elas, a coleta de 

material do animal suspeito na Vigilância da Doença. 
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