
NOSSAS AÇÕES 

Fique de Olho 

Doenças transmitidas por alimentos, mais comumente conhecidas como DTA, são causa-

das pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de 

DTA e a maioria são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. 

Outras doenças são envenenamentos causados por toxinas naturais (ex. cogumelos vene-

nosos, toxinas de algas e peixes) ou por produtos químicos prejudiciais que contaminaram 

o alimento (ex. chumbo, agrotóxicos). As recomendações que seguem são de aplicação 

geral: Lave as mãos regularmente; Assegure-se de que os alimentos cozidos estejam 

mantidos sob a temperatura adequada (60ºC); Selecione alimentos frescos com boa apa-

rência e, antes do consumo, os mesmos devem ser lavados e desinfetados; Os ovos de-

vem ser lavados em água potável; Lave e desinfete todas as superfícies, utensílios e equi-

pamentos usados na preparação de alimentos;  Alimentos prontos para o consumo devem 

ser protegidos de novas contaminações e mantidos sob rigoroso controle de tempo e tem-

peratura; Compre alimentos seguros verificando prazo de validade, acondicionamento e 

suas condições físicas (aparência, consistência, odor). cocção.  Cuide bem da sua saúde!! 
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

ANTI-RÁBICA ANIMAL 

Este boletim foi criado com o  intuito de man-

ter os trabalhadores dos serviços de saúde 

informados e atualizados sobre os aspectos 

inerentes  à Vigilância em Saúde no âmbito 

municipal, na qual contém informações con-

forme cenário epidemiológico atual e as ações 

desenvolvidas. 

Essa é a nossa missão: fazer com que a infor-

mação chegue  até você, de forma simples 

eficiente. Conte com a gente ! 

Vigilância em Saúde de Antônio Carlos 

VEJA NESTA EDIÇÃO: 

Nossas Ações 

Dica legal  

Fique de Olho 

No mês de maio, o Departamento de Vigilância 

em Saúde realizou a Campanha Anti-Rábica Ani-

mal. Foram vacinados 4.963 animais, sendo 4.028 

cães e 935 gatos. Na zona rural, foram vacinados 

3.008 cães (74,67%) e 750 gatos (80,21%) e na 

zona urbana, 1.020 cães (25,33%) e 185 gatos 

(19,79%). A meta estimada para 2017 seria de 

4.784 animais vacinados, onde a equipe obteve  

êxito no cumprimento desta em 103,74%. 



 

Durante o 2º quadrimestre de 2017 (semana 18 à 32), os serviços de saúde do 

município de Antônio Carlos, compreendidos pelo Pequeno Hospital Santa Maria, UBS 

Maria Geni Campos Zanetti, UBS Maria de Lourdes Jardim de Oliveira, UBS Dona Divina 

Amaral Dias, UBS Walter Fernandes, registraram a ocorrência de 37 doenças e agravos  

de notificação compulsória, sendo: 10 Atendimentos Anti-Rábico (27%); 06 Aciden-

tes por Animais Peçonhentos (16%); 11 Violências Interpessoal / Autoprovocada (30%); 

06 Intoxicações Exógena (16%), 01 Dengue (3%), 01 Sífilis não especificada (3%) e  02 

Acidentes de Trabalho com Exposição à Material Biológico (5%). 

Figura 01: Doenças e Agravos de Notificação Compulsória (2º Quadrimestre de 2017) 

Fonte: SINAN (Doenças e Agravos de Notificação Compulsória: 2º Quadrimestre de 2017) 

Analisando a Situação 
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SUA IMPORTÂNCIA PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MELHOR 

A ergonomia e seus benefícios para todos: A ergonomia é fundamental para o desen-
volvimento e aplicação de técnicas, com objetivo de transformar o trabalho e adaptá-lo às 
características e variabilidade do homem e do processo produtivo, possibilitando maneiras 
eficientes e seguras de execução das tarefas, sem comprometer a saúde e o bem-estar do 
trabalhador. A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do tempo, causam 
diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, impossibilitando, 
muitas vezes, que esse indivíduo permaneça executando a mesma função, em decorrên-
cia, por exemplo, de uma deficiência motora. Dentre os beneficios para os trabalhadores e 
empresas, destacam-se:  

- Melhora a postura, previne doenças ocupacionais: sentar corretamente na cadeira, ajus-
tar o monitor na altura correta, pernas alinhadas e braços posicionados corretamente, evi-
tam as lesões, fadiga e dores a curto e a longo prazo; 

- Reduz o sedentarismo e melhora o condicionamento físico: a ginástica laboral estimula o 

movimento, evitando que a pessoa fique horas na mesma posição. 

- Reduz as ausências e afastamentos: o trabalho proporcionado pelas técnicas ergonômi-
cas diminuem o número de ausência e afastamento, pois contribui na saúde e bem-estar 
do colaborador durante a jornada de trabalho. 
Aumenta a produtividade: um funcionário com equipamentos ergonômicos, estação de 

trabalho adequada e ainda com a oportunidade de praticar a ginástica laboral, se sente 

motivado, aumenta a disposição, eficiência e em consequência passa a produzir mais. 


