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1 Vigilância Ambiental em Saúde
1.1 Conceito
Vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou
agravos relacionados à variável ambiental.

“SAÚDE ÚNICA” = UMA VISÃO INDISSOCIÁVEL ENTRE A SAÚDE
DAS PESSOAS, DOS ANIMAIS E DO AMBIENTE!!!!

1.2 Legislação
Regulamentada pela Constituição Federal de 1988.

✓

Instrução Normativa da Secretaria de Vigilância em Saúde

Ambiental (SVS/MS) - IN nº 01 republicada em 22 de março de 2005.

✓

Portaria Nº 1378, de 09 de julho de 2013 aprova as diretrizes

para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

✓

Portaria Nº- 1.007, DE 4 DE MAIO DE 2010 define critérios

para regulamentar a incorporação do Agente Comunitário de Endemias na
atenção primária à saúde para fortalecer as ações de vigilância em saúde
junto às equipes de Saúde da Família.

✓

Portaria Nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 dispõe sobre os

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade.

2 Objetivos
✓

Produzir, integrar, processar e interpretar informações,

visando disponibilizar ao SUS instrumentos para o planejamento e execução
de ações relativas às atividades de promoção da saúde e de prevenção e
controle de doenças relacionadas ao meio ambiente;

✓

Identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos

fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros
agravos à saúde;

✓

Intervir com ações diretas de responsabilidade do setor ou

demandando para outros setores, com vistas a eliminar os principais fatores
ambientais de riscos à saúde humana;

✓

Promover, junto aos órgãos afins ações de proteção da saúde

humana relacionadas ao controle e recuperação de meio ambiente;

✓

Conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e

desenvolvimento, visando ao fortalecimento da participação da população na
promoção da saúde e qualidade de vida.

3 Organograma Vigilância Ambiental em Saúde

4 Conceitos

4.1 O que são zoonoses?
São doenças transmissíveis naturalmente entre os animais e os
seres humanos e vice-versa.

Por isso é muito
importante o CUIDADO
com animais doentes!!!

4.2 O que são doenças transmitidas por vetores?
São doenças que, para serem transmitidas ao homem, dependem de
um animal invertebrado o qual transfere de forma ativa um AGENTE
ETIOLÓGICO de uma fonte de infecção a um novo hospedeiro susceptível.

4.3 O que são reservatório, vetor e hospedeiro?
✓

Reservatório: Espécie animal que abriga e mantém agentes

infecciosos (Macaco e o vírus da Febre Amarela).
✓

Vetor: Todo o organismo que transmite um patógeno; a maioria

dos vetores são artrópodes e/ou parasitos (Mosquito - Haemagogus).
✓

Hospedeiro: É um organismo que alberga o agente infeccioso

(Hospedeiro da Febre Amarela no ciclo urbano é o ser humano).

✓

Exemplos de hospedeiros e reservatórios: caramujos, cães,

gatos, morcegos, roedores, sagüis, raposas, suínos, bovinos e aves.

5 Vigilância dos Riscos e Agravos Ambientais Biológicos
✓ Vetores e Zoonoses; Reservatórios e Hospedeiros; Animais
Peçonhentos; Animais Sinantropicos.

5.1 Dengue

Doença causada por um VÍRUS transmitida de uma pessoa doente
para uma pessoa sadia por meio da picada do mosquito Aedes aegypti.

Além da Dengue posso transmitir a
Febre Chikungunya; Febre Amarela; e
Zika!!!

✓

Como reconhecer o mosquito Aedes aegypti?

✓

Quais os principais sintomas da Dengue, Chikungunya e

✓

IMPORTANTE:

Zika?

resfriados

e

respiratórios.

gripes

A
por

Dengue
não

se

diferencia

apresentar

de

sintomas

Não existe tratamento específico!
Diante da mínima suspeita de dengue, não utilize
medicamento a base de ácido acetil-salicílico, beba
bastante água e procure imediatamente um MÉDICO ou
POSTO DE SAÚDE!

✓

Existe vacina para a doença?

Não

existe

vacina,

a

medida

eficaz

para

o

combate

é

Prevenção!
A Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul conta com a
mobilização e participação de cada pessoa na prevenção à dengue
através do combate aos focos do mosquito transmissor da doença, o
Aedes aegypt.

a

5.2 Doença de Chagas
Doença infecciosa parasitaria causada pelo protozoário Trypanossoma
cruzi que é transmitido pela picada do inseto hematófago Triatoma
(conhecido também como Barbeiro; Fincão; Chupão).
✓

Quem é o Barbeiro?

Trypanossoma cruzi

✓

Onde vive o Barbeiro?

Em ambiente silvestre e rural, nos arredores das casas, em
galinheiros, chiqueiros, galpões, fornos e entulhos (madeiras, pedras e
tijolos), casas de madeira, ambientes escuros, frestas de paredes, embaixo
de quadros e estrados de cama.

✓

Como ocorre a infecção?

Pode ocorrer através de transfusão de sangue, via oral (consumo de
caldo de cana ou açaí contaminado), congênita, manuseio de animais
silvestres e domésticos, transplantes de órgãos e acidentes em laboratórios
e hospitais.
Durante a noite o Barbeiro se alimenta de
sangue, e é nesse momento que pode transmitir o
protozoário causador da Doença de Chagas.

IMPORTANTE!

✓

✓

Quais são os sintomas da Doença de Chagas?

Surgem de 5 a 14 dias após a transmissão, exceto no caso da

transfusão sanguínea que os sintomas podem levar até 40 dias para se
manifestar;
✓

Febre de intensidade variável;

✓

Inflamação dos Gânglios Linfáticos;

✓

Inflamação no local da picada – chagoma;

✓

Edema de pálpebras;

✓

Sinal de “Ronan”;

Importante!!!
Não existe VACINA!
O tratamento em fase inicial é feito com Antiparasitários.
Na fase crônica causa miocardite (inflamação do coração)
causando morte por Insuficiência cardíaca.

✓

Como evitar a Doença de Chagas?

A incidência está diretamente relacionada às condições habitacionais (casas
de pau-a-pique, sapê, etc).
✓ Cuidados com a conservação das casas; Galpões; Galinheiros;
Chiqueiros;
✓ Aplicação sistemática de inseticidas;
✓ Utilização de telas em portas e janelas (principalmente em
ambientes rurais);
✓ Higienizar alimentos com o composto Hipoclorito de Sódio;
✓ Controle populacional do Barbeiro.
✓ Eliminar entulhos; Rebocar paredes;
✓ Arredar e limpar atrás de moveis e colchões.

Os Agentes de Endemias fazem a borrifação quando necessário!!

MUITO IMPORTANTE!

PROTEJA AS MÃOS COM UM SACO PLÁSTICO OU USE UMA PINÇA PARA
PEGAR O BARBEIRO E ACONDICIONE EM UM RECIPIENTE FECHADO E
ENCAMINHE A UM PIT PARA IDENTIFICAÇÃO!

No município de Uruguaiana estão localizados 11 PITS – 10 nos Bairros
e 1 PIT na Secretaria de Saúde – Setor de Vigilância Ambiental em
Saúde – Av. Presidente Vargas, 2990. Fone: 34110689

Barragem Sanchuri
Centro
Charqueada
SAMU
Imbaá
São Marcos

João Arregui
Itapitocai
Pontas do Itapitocai
Santa Zélia
Casuarinas

5.3 Leishmaniose Visceral

O que é?

✓
É

uma

transmitido

doença
através

causada
da

picada

pelo
de

Protozoário
um

Leishmania

mosquito

fêmea,

chagasi,
chamado

flebotomineo (Lutzomia longipalpis), popularmente conhecido por mosquito
palha.

Flebotomineo

✓

Como ocorre a transmissão?

ZOONOSE GRAVÍSSIMA que atinge as pessoas e
os animais. Se não tratada pode levar a MORTE!

IMPORTANTE: não há transmissão
direta entre pessoas e pessoas e cães.

✓

Como identificar casos suspeitos?

Lesões em Cães:

Recomendações!
Cães: Na presença desses sintomas encaminhar o animal a um serviço
veterinário, na confirmação da doença informar a Secretaria Municipal de
Saúde.

✓

Como evitar a Leishmaniose Visceral?

✓

Medidas de Prevenção:

OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO:
✓ Manejo de cães em situação de rua;
✓ Estímulo da posse responsável de animais domésticos;
✓ Usar coleiras impregnadas com Deltametrina a 4% (medida auxiliar
de prevenção da doença nos cães);
✓ Use plantas repelentes como a “CITRONELA” nos jardins;

Para maiores informações, ligue para a VIGILÂNCIA AMBIENTAL,
pelo telefone 55 3411 0689.

LEISHMANIOSE VISCERAL EM URUGUAIANA:

O primeiro caso autóctone de leishmaniose visceral canina (LVC), em
Uruguaiana, foi registrado em março de 2009. Em fevereiro e março desse
mesmo ano foram feitas as primeiras capturas do vetor Lutzomyia
longipalpis em 16 dos 25 bairros do município. O número de casos de
leishmaniose visceral canina só cresceu desde então: em 2010, 06 casos de
LVC foram notificados para a Vigilância Ambiental. Em 2012 e 2013, 286 e
386 casos de LVC foram notificados, respectivamente. Em julho de 2011, foi
notificado no SINAN o primeiro caso de LV no município de Uruguaiana, em
um paciente de 15 anos de idade, sexo masculino e residente no bairro
Mascarenhas de Moraes.

As infecções dos cães precedem sempre a aparição dos casos
humanos, pois o cão é o reservatório da doença para o ser humano
(WHO, 2009).

Portanto, é muito importante que o setor saúde
mantenha rigorosa vigilância dos casos humanos de
leishmaniose visceral.
Essa doença tem tratamento (para as pessoas). O
tratamento precoce salva vidas.

5.4 Raiva
Doença infecciosa causada por um vírus presente na saliva e
secreções de animais infectados que é transmitida geralmente pela
mordedura destes animais. Pode acometer pessoas e outros animais.

CUIDADO!
A raiva é uma doença que se não for tratada
imediatamente pode levar a MORTE!!!!

✓

Quem são os Reservatórios?

Morcegos;

Animais

de

Produção;

Animais

Silvestres;

Animais

Selvagens; Cães e Gatos;

✓

Qual período de incubação?

O período de incubação da doença até a apresentação dos sintomas é
bastante variável (dias a anos), dependendo da extensão e da profundidade
da mordedura, lambedura ou forma de contato com a saliva do animal

infectado e da distância entre o local do ferimento, o cérebro e troncos
nervosos.
Na média em cães varia entre 10 dias a 2 meses;
nas pessoas 45 dias; em crianças a tendência é que
o período de incubação seja menor do que adultos.

✓

Qual período de transmissão?

Nos cães e gatos a eliminação pela saliva se dá de 2 a 5 dias antes do
aparecimento dos primeiros sintomas, persistindo durante toda evolução da
doença. A morte do animal ocorre, em média, entre 5 a 7 dias após o
aparecimento dos sintomas.

✓

O que fazer se for mordido por algum animal?
✓

Lavar com água e sabão imediatamente;

✓

Observar o animal agressor por 10 dias, caso este

apresente: mudança de comportamento repentinamente;
adoecer; desaparecer ou morrer;
PROCURAR O SERVIÇO DE SAÚDE
IMEDIATAMENTE!!!

✓

Quando suspeitar que um animal esteja com Raiva?

Animal apresentar: dificuldade de engolir; salivação intensa; mudança
de comportamento; paralisia dos membros posteriores;

✓

Quais sintomas de uma pessoa com Raiva Humana?

✓

Como evitar o contágio pelo vírus da Raiva?

VACINAR SEUS ANIMAIS

PREVENIR MORDEDURAS

EVITAR CONTATO COM
MORCEGOS

NÃO

CRIAR

ANIMAIS

SILVESTRES

DO SEU “HABITAT” NATURAL

OU

TIRÁ-LOS

✓

O setor de Vigilância Ambiental e o Programa de Controle da

Raiva:

✓

Observação de cães e gatos agressores

✓

Estímulo à Posse Responsável dos Animais domésticos

✓

Envio de amostras de cérebro de animais mortos com

sintomatologia nervosa e morcegos para Instituto

de

Pesquisa Vet. Desidério Finamor (IPVDF).

Atenção!
Nunca apanhe morcegos com as mãos desprotegidas.
Eventualmente, esses animais podem estar doentes e transmitir raiva
(mesmo aqueles que são insetívoros e frutívoros). Animais caídos no chão ou
invasores também podem carregar doenças.

Desde 1981, não há registro de caso de morte por raiva em pessoas no
RS. Mas a doença continua exigindo nossa atenção e cuidado.
Raiva nos animais domésticos no RS: um caso de felino infectado foi
registrado em 6 de dezembro de 2013, em Passa Sete, na região central do
estado.

5.5 Leptospirose
Doença infecciosa grave causada pela bactéria Leptospira sp.
presente na urina de roedores (ratos de telhado, ratazanas e camundongos)
que, normalmente, se espalha pela água suja de enchentes e esgotos.

✓

Como as pessoas se contaminam e quais sintomas?

As pessoas se contaminam ao entrar em contato com água ou lama
contaminada pela urina desses roedores. A bactéria penetra na pele com ou
sem ferimentos.

ATENÇÃO!
Se apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo até 40 dias depois de ter
entrado em contato com as águas da enchente ou do esgoto, procure
imediatamente o Centro de Saúde mais próximo.
A leptospirose é uma doença grave e de notificação obrigatória.

✓

✓

Como prevenir a Leptospirose?

Evite contato com água ou lama de

enchentes ou esgotos;
✓

Sanitizar alimentos antes de

consumi-los;
✓

Limpar e desinfetar caixas d’água.

IMPORTANTE!!!
✓ Deve-se lavar pisos, paredes e bancadas, desinfetando com
água sanitária, na proporção de 2 xícaras das de chá
(400ml) desse produto para um balde de 20 litros de água,
deixando agir por 15 minutos.

✓

Medidas práticas para evitar a presença de roedores:

5.6 Morcegos
São os únicos mamíferos que voam. Possuem o habito de saírem à
procura de alimentos ao entardecer e à noite.

✓

Curiosidades:

✓ Aproximadamente 170 espécies no Brasil;
✓ No mínimo 36 circulam em área urbana (interação com animais
e

pessoas

podendo

transmitir

zoonoses como RAIVA e

HISTOPLASMOSE);
✓ Maioria com hábito insetívoro e fitófago (alimentam-se de
frutas, sementes, néctar, pólen e insetos);
✓ Apenas 3 espécies hematófagas (alimentam-se de sangue);
.

✓ São fundamentais ao meio ambiente (são responsáveis pela
polinização de flores, disseminação de sementes e frutos,
controle populacional de insetos e pragas e manutenção de
ecossistemas como as cavernas);

✓

Locais onde encontrar Morcegos e como capturá-los:

✓ Morcegos em árvores e arbustos podem ser por duas situações:

ALIMENTAÇÃO: podar ou remover os frutos
ou ainda promover a substituição ou a mudança
de local da planta.
ABRIGO: realizar a poda para aumentar a
luminosidade e altura do vôo dos morcegos.

Obter a autorização do Órgão Ambiental do
Município!

✓

Como proceder ao encontrar Morcegos:

Maiores informações com a VIGILÂNCIA
AMBIENTAL, pelo telefone 55 3411 0689.

CUIDADO PODE SER RAIVA:
Morcegos encontrados em locais atípicos e horários não
habituais, por exemplo, andando ou caídos no chão,
pendurados em muros, grades ou paredes, principalmente
durante o dia.

✓

Um pouco da história dos morcegos na vigilância ambiental

em Uruguaiana:
No dia 22 de abril de 2009, um morcego encontrado caído durante o
dia em uma residência do centro de Uruguaiana foi diagnosticado como
infectado pelo vírus da raiva.
A Vigilância Ambiental também identificou mais dois morcegos
insetívoros infectados com o vírus da raiva em nosso município, no meio
rural.

Fonte: PRIMEIRO ISOLAMENTO DO VÍRUS RÁBICO EM Eptesicus furinalis (D`Orbigny,
1847) (Chiroptera: Vespertilionidae) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. Rosa JCA¹,
Pacheco SM², Ferreira JC¹, Massia L³, Lamadril R³

5.7 Animais Peçonhentos
São animais que produzem ou modificam algum veneno e se utilizam de
um aparato para injetá-lo na sua presa ou predador.

✓

Principais animais peçonhentos que causam acidentes no Rio

Grande do Sul:

✓

Taturanas:

✓

Aranhas:

✓

Escorpiões:

✓

Serpentes:

Aplicativo com informações sobre animais peçonhentos
do Centro de Informação Toxicológica – RS
Baixe na plataforma Android e IOS

Vigilância dos Acidentes por Animais Peçonhentos:

✓

Tem como finalidade desenvolver ações de prevenção e/ou de redução
da morbidade e mortalidade dos acidentes provocados por animais
peçonhentos.
✓

Em agosto de 2010, o acidente por animal peçonhento foi
incluído na Lista de Notificação Compulsória (LNC).

O Setor de Vigilância Ambiental em Saúde desenvolve
ações de recebimento, acondicionamento e transporte
de animais peçonhentos para encaminhamento ao Centro
de Informação Toxicológica – RS com vistas à
identificação dos exemplares.

✓

Como evitar acidentes com animais peçonhentos:

✓

Como

proceder

em

caso

de

acidente

com

Animais

Peçonhentos:

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/614-secretariasvs/vigilancia-de-a-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos/l1-acidentes-por-animais-peconhentos/13928descricao- animais-peconhentos

5.8 Animais Sinantropicos
Define-se animais sinantropicos como aqueles se adaptaram ao
convívio do homem, à despeito da vontade desse. Dentre esses, destacamos
aqueles que podem transmitir doenças ou causar agravos à saúde do homem
ou de animais e que estão presentes na nossa cidade, como rato, pombo,
morcego, barata, mosca, mosquito, pulga, carrapato, formiga, escorpião,
aranha, taturana, lacraia, abelha, vespa e marimbondo.

5.8.1

Pombos

De grande importância para a saúde pública os pombos são
responsáveis pela transmissão de diversas doenças, tais como: criptococose,
salmonelose, histoplasmose e ornitose, sendo a inalação de poeira contendo
fezes secas de pombos contaminados a principal fonte de infecção.
Alguns ácaros provenientes de pombos e ninhos podem causar
dermatites em contato com a pele do homem.

✓

Quais doenças são transmitidas por pombos?

✓

Como prevenir doenças causadas por pombos?

6 Vigilância dos Riscos e Agravos Ambientais não Biológicos
Tem como atribuição conhecer, detectar e controlar os fatores
ambientais de risco à saúde humana, prevenindo doenças e outros agravos à
saúde das populações exposta aos contaminantes presentes na ÁGUA, NO
SOLO OU NO AR.

6.1 Vigilância da Água para o Consumo Humano (VIGIÁGUA)

O Programa VIGIAGUA segue as diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde – Coordenação da Vigilância Ambiental em Saúde da
Secretaria de Vigilância em Saúde.
O VIGIÁGUA tem como principal função assegurar que a água

distribuída à população atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos
pela legislação.
A Portaria de Consolidação n°5 de 28/09/2017, estabelece as
definições, os procedimentos e as responsabilidades relativos ao controle e
vigilância da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade.

As ações básicas do VIGIÁGUA nos municípios são acompanhadas
analisando os seguintes indicadores:
-

O cadastramento das fontes de abastecimento de água

para consumo humano: Sistema de abastecimento de Água (SAA), Solução
Alternativa Coletiva (SAC) e Solução Alternativa Individual (SAI);
-

O número de sistemas e soluções alternativas coletivas

que estão realizando controle de qualidade da água distribuída;
-

O monitoramento realizado pelas SMS da qualidade da

água das fontes de abastecimento cadastradas.
No município são realizadas Coletas mensais de amostras de água em
diferentes pontos da cidade e do interior: cloro, turbidez, coliformes
totais, coliformes termotolerantes e flúor.

6.2 Populações Expostas a Solos Contaminados (VIGISOLO)
Este serviço vem sendo implantado desde 2006 e tem como missão
prevenir, minimizar ou eliminar riscos a saúde da população expostas a
contaminantes químicos em áreas contaminadas.
Ao município cabe efetuar o cadastramento de áreas de risco. O
cadastramento no sistema é feito pelo Estado.

6.3 Qualidade do Ar (VIGIAR)
A

Vigilância

em

Saúde

de

Populações

Expostas

a

Poluentes

Atmosféricos – VIGIAR vem sendo implantada no Estado do Rio Grande do
Sul, desde 2005.

Tem como objetivo geral a promoção da saúde da população exposta
aos poluentes atmosféricos.
São priorizadas regiões onde existam atividades de natureza
econômica ou social que gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar
um fator de risco para as populações expostas. No nosso estado,
correspondem, prioritariamente, as áreas metropolitanas, industriais e de
extração de carvão mineral para a produção de energia elétrica.

7 Vigilância dos Eventos Ambientais Adversos à Saúde
O setor de vigilância ambiental nos eventos ambientais adversos à
saúde tem por competência a realização das ações de proteção da saúde
humana quanto aos efeitos adversos decorrentes de desastres naturais e
acidentes com produtos perigosos. As ações são desenvolvidas nas fases de

prevenção, de preparação e de resposta aos eventos adversos, bem como de
monitoramento de efeitos residuais para a reabilitação da saúde pública.
Alguns exemplos: chuvas intensas, vendavais e quedas de granizo,
estiagens, acidentes com produtos perigosos e eventos de massa.
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