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INTRODUÇÃO
A Vigilância em Saúde tem por objetivos 

analisar a situação de saúde da população 
para a proposição, planejamento e execução 
de medidas para responder oportunamente 
a eventos de importância sanitária; prevenir 
e controlar a ocorrência de novos eventos 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte (SMSA) recebeu no perío-
do de 04/11/12 (SE 45) a 01/12/12 (SE 48), 
1.280 notificações de doenças, agravos e 
eventos em saúde pública de notificação 

atuando nos principais fatores de risco à saú-
de desta população de um dado território. 

Em Belo Horizonte, a Vigilância em Saú-
de envolve atividades de vigilância epide-
miológica dos agravos transmissíveis e 
não transmissíveis, vigilância sanitária, vi-
gilância ambiental, saúde do trabalhador, 
controle de zoonoses e imunizações.

DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

compulsória, conforme Portaria nº 104, de 
25 de janeiro de 2011. De todas as notifica-
ções, 181 (14,4%) corresponderam a notifi-
cações de dengue.

Dengue

Até a semana epidemiológica (SE) 51 
foram notificados em Belo Horizonte 5.246 
pacientes com suspeita de dengue (com 
início dos sintomas em 2012). Destes, 4.983 
(94,9%) eram residentes em Belo Horizon-
te: 500 (10,1%) foram confirmados como 
Dengue Clássica, um (0,1%) foi confirmado 
como Dengue com Complicações, 4.233 
(84,9%) foram descartados e 249 (4,9%) es-
tão em investigação. Dentre os casos des-
cartados, 2.639 (62,3%) foram pelo critério 
laboratorial. Comparando o número de 
casos notificados em 2012 com o mesmo 
período de 2011, observa-se uma redução 
de 41,2%; considerando os casos confirma-
dos a redução foi de 68,3%.

O maior número de casos de dengue foi 
notificado nos distritos Norte (815) e Pam-
pulha (662). O Distrito Sanitário (DS) Noro-
este teve o maior número de casos confir-
mados (86). As maiores taxas de incidência 
de casos de confirmados de dengue foram 

registradas nos distritos Noroeste (32,1 ca-
sos/100.000 habitantes) e Pampulha (32,7 
casos por 100.000 habitantes).

O sorotipo DENV1 foi identificado em 
20 (77%) amostras e o sorotipo DENV4 em 
seis (23%).  Dois distritos (NO e P) identi-
ficaram circulação dos sorotipos DENV1 e 
DENV4 e quatro distritos (B, L, O e VN) cir-
culação apenas do sorotipo DENV1. Três 
distritos (CS, NE e N) não tiveram amostras 
positivas no isolamento viral.

Desde Outubro de 2012, quando fo-
ram elaborados indicadores para monito-
ramento da situação epidemiológica, do 
vetor e da assistência aos pacientes com 
dengue, os mesmos vêm sendo avaliados 
semanalmente. Essa metodologia permite 
o acionamento do plano de contingência 
por fases, se necessário.

O Distrito Oeste ultrapassou o indica-
dor de casos confirmados (média móvel 
de casos confirmados considerando 4 SE) 
nas semanas 41 e 42, deixando o distri-

Gráfico 1 – Percentual de cura e abandono dos ca-
sos novos de tuberculose bacilífera em residentes de 
Belo Horizonte/MG, anos diagnósticos 2001 a 2011

Fonte: SINAN – 03/10/2012

to em situação de alerta. O indicador de 
percentual de casos confirmados se man-
teve inferior a 10%. Como estes dois in-
dicadores são considerados em conjunto, 
as ações de contingência (fase 1) não fo-
ram acionadas. 

Nenhum centro de saúde notificou 
mais de 10 casos suspeitos de dengue 
por semana a partir da semana 27 e ne-
nhuma UPA notificou mais de 
15 casos por semana.

Outro indicador utilizado 
no Plano de Contingência é o 
LIRAa de outubro. Nenhum es-
trato ultrapassou em 2% o Ín-
dice de Infestação Predial (IIP).

No entanto, a partir da 
SE 45, todos os distritos tive-
ram o número médio de ovos 
(NMO) acima de 10 (estimado 
pela média móvel das três úl-
timas coletas) e tiveram suas 
ações de controle intensifica-
das. Estão sendo priorizadas áreas para a 
intensificação de ações, de acordo com o 
NMO por área de abrangência, a presença 
de Aedes aegypti em Pontos Estratégicos 
(PE), o percentual de pendências e ocor-
rência recente de casos. 

Tuberculose

Durante o ano de 2011 foram implan-
tadas ações estratégicas no Programa de 
Controle de Tuberculose (PCT) de Belo 
Horizonte, com a finalidade de redução 
da alta taxa de abandono e aumento da 
taxa de cura. Os eixos norteadores foram a 
incorporação dos profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) na as-
sistência aos usuários com tuberculose e 
a implantação do Tratamento Diretamen-
te Observado (TDO), segundo as normas 
mais recentes do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT).
Em virtude do pouco tempo desde a 

implantação das estratégias acima citadas, 
o município ainda não alcançou as metas 
propostas pela OMS e PCNT/MS: > 85% de 
cura e <5% de abandono (Gráfico 1).

Desafios do PNCT de BHw

1) Realizar o Tratamento Diretamen-
te Observado (TDO): em 2011, o TDO foi 
realizado em apenas 48,1% dos usuários 
com tuberculose do município, o que 
pode estar relacionado com a manuten-
ção dos altos índices de abandono.

2) Implementar a pesquisa de Sintomá-
ticos Respiratórios: Apesar do número cres-
cente de registros, a busca ativa entre pesso-
as com tosse há três ou mais semanas ainda 
é pouco realizada em todos os serviços, o 
que pode ser atribuído à pouca sensibiliza-
ção das equipes de saúde sobre a importân-
cia desta ação para o diagnóstico precoce 
da doença e o início rápido do tratamento, 
com a queda da cadeia de transmissão.
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VACINAÇÃO DE TRABALHADORES DE SETORES DE 
LINHA DE FRENTE NAS CIDADES-SEDE 

DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES

3) Realizar a cultura do escarro nos casos 
de retratamento: De acordo com as normas 
do PNCT deverão ser solicitados  em 100% 
dos casos de retratamento da tuberculo-
se (recidiva e retorno após 
abandono),  cultura , teste 
de sensibilidade e identi-
ficação da micobactéria, 
com a finalidade de detec-
tar precocemente possíveis 
cepas resistentes ao trata-
mento. Nesses casos após a 
coleta do escarro, deve ser 
iniciado o Esquema Básico 
(EB) até que os resultados 
dos exames sejam analisa-
dos pelo médico assistente. 
Belo Horizonte apresenta 
percentuais muito baixos 

Gráfico 2 – Culturas realizadas em casos de retrata-
mento de tuberculose, residentes em Belo Horizon-
te, anos diagnósticos 2001-2011 

de realização desses exames (Gráfico 2).

Fonte: SINAN – 03/10/2012

O Governo brasileiro assumiu o com-
promisso internacional em sediar a Copa 
das Confederações em 2013 e a Copa do 
Mundo FIFA em 2014. Belo Horizonte será 
uma das Cidades-Sede da Copa das Con-
federações, em que está previsto a parti-
cipação de seleções de oito países, sendo 
eles o Brasil, Espanha, Itália, Japão, Méxi-
co, Uruguai, Taiti e uma equipe africana 
ainda a definir.

Considerando o intenso fluxo de via-
jantes, torna-se necessário proteger os 
profissionais não vacinados contra o sa-
rampo e rubéola que atuarão na linha 
de frente de atendimento aos turistas, 
dentre eles, trabalhadores rodoviários e 
aeroviários, rede hoteleira/ restaurantes, 
taxistas e imprensa (Figura 1).

Figura 1 - Setores de linha de frente de atendimento aos 
turistas na Copa das Confederações com necessidade de 
vacinação dos trabalhadores contra sarampo e rubéola

Fonte: GCSO/SMSA-PBH 
(figuras adaptadas do Ministério da Saúde).

Com o intuito de evitar a reintrodução 
do vírus do sarampo em Belo Horizonte 
e, considerando que a única forma de se 
prevenir é através da vacina, está sendo 
discutida com a Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais, uma proposta de 

O mapa de risco é calculado toman-
do como unidade de análise as Áreas de 
Abrangência dos Centros de Saúde (AA), 
a partir de indicador composto, que leva 
em consideração: a presença de vetores 
(mosquitos) medida pelo LIRAa (Levan-
tamento de Índice Rápido do Aedes ae-
gypti) e pelas armadilhas de oviposição 
(ovitrampas); a ocorrência de casos 
recentes e a incidência de dengue 
do período anterior e o tipo de 
ocupação predominante na área 
(imóveis horizontais/verticais). 
Este indicador é representado por 
um score que varia de 0 a 10, cor-
respondendo em ordem crescente 
uma estimativa de vulnerabilidade 
para transmissão de dengue por 
Área de Abrangência de Centro de 
Saúde, e pretende ser um orienta-
dor de priorização espacial de me-
didas de controle.

No mapa de outubro de 2012 (Fi-
gura 2) tomou-se como base a série 
histórica dos Índices de Infestação 
Predial (IIP) dos LIRAa desde 2006, 
o resultado de IIP do LIRAa de ou-
tubro de 2012 e a média de ovos de 
ovitrampas entre as semanas epi-
demiológicas 35 e 42 de 2012 (perí-
odo de baixa intensidade). A incidência do 
período anterior considerou o acumulado 
entre janeiro de 2010 e junho de 2012 e os 
casos recentes foram computados a par-

intensificação vacinal para o período de 
04 a 29 de março de 2013, para os traba-
lhadores com até 50 anos de idade dos 
setores acima mencionados e que ainda 
não foram vacinados.

tir da semana epidemiológica 38 de 2012 
(considerando o predomínio do sorotipo 1 
neste período e a introdução do sorotipo 
4). Os casos já confirmados e uma estima-
tiva de confirmação entre os casos suspei-
tos ainda sem conclusão quanto à confir-
mação balizam a transmissão recente. 

Fonte: GECOZ/GEEPI/GVSI/SMSA

O tipo de ocupação predominante foi 
representado pelo percentual de imóveis 
horizontais obtido pelo Reconhecimento 
Geográfico de 2012 realizado pelas Ge-

MAPA DE RISCO PARA OCORRÊNCIA  DE DENGUE

Figura 2 - Mapa de risco para ocorrência de dengue, 
Belo Horizonte, outubro de 2012.

TAXI

Taxistas e motociclistas Hotelaria

RestaurantesPontos de entrada Voluntários da copa
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL REALIZAM O 1° SEMINÁRIO DA SAÚDE DO 

NÚCLEO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA DA IZIDORA 

Figura 3 - Casos de dengue confirmados e pendentes a 
partir da segunda quinzena de outubro de 2012

rências Regionais de Controle de Zoono-
ses. Os resultados de outubro por Área de 
Abrangência estabelecem uma prioriza-

ção das áreas para intensificação de ações 
de controle, cujo padrão de transmissão 
pode ser avaliado pela concentração de 
casos nas últimas semanas (Figura 3).

Fonte: GECOZ/GEEPI/GVSI/SMSA

A Vigilância em Saúde Ambiental/GEVIS 
tem a coordenação dividida com outras 
gerências da SMSA no projeto intitulado: “A 
Transformação da Realidade Ambiental do 

Território: Mobilização Social e Empodera-
mento de Profissionais e Comunidade”. 

A escolha da área piloto a ser trabalha-
da foi pautada na consubstanciação das se-

guintes questões: o estudo realizado sobre 
as áreas mais vulneráveis para a circulação 
do vírus da dengue (março 2011), o investi-
mento do poder público na área da Bacia 
do Onça/Izidora e as informações do Proje-
to Manuelzão da UFMG sobre a revitaliza-
ção socioambiental da Bacia da Izidora1. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Izi-
dora localiza-se na porção norte de Belo 

Horizonte e está nas áreas de abrangên-
cia das regionais Venda Nova (todos os 16 
CS), Norte (14 CS), e Pampulha (um CS) e 
conta com 69 bairros e uma população 
total estimada de 580.487 habitantes (Fi-
gura 4). O ribeirão da Izidora é afluente do 
ribeirão do Onça, e pertence à bacia do 
Rio das Velhas, e conseqüentemente à do 
Rio São Francisco.

O potencial hídrico da bacia pode ser 
identificado pelas 280 nascentes e 64 córre-
gos catalogados. No entanto, 66 foram ater-
radas ou drenadas. O comprimento total dos 
cursos d’água perenes na bacia da Izidora 
totaliza 131,83km. Destes, grande extensão 
encontra-se ainda em leito natural2.

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas, em proposta de deliberação 

normativa (DN)3 que dispõe sobre o reen-
quadramento das águas da bacia do Ribei-
rão Izidora , enquadra o leito principal em 
Classe 2, de acordo com o enquadramento 
definido na DN nº20 de 24/06/1997. Cor-
pos nesta classificação podem ser usados 
pela comunidade de forma direta, como 
recreação e suas águas podem ser utiliza-
das em alguns casos de irrigação.

Figura 4 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Izidora, sedes dos centros de saúde e suas respectivas áreas 
de abrangência, segundo Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) - 2012, Belo Horizonte.

Fonte: GVSI/SMSA-BH – novembro/2012

1 - Informações contidas no projeto “A transformação da 
realidade ambiental do território: mobilização social e 
empoderamento de profissionais e comunidade da SM-
SA-BH, Belo Horizonte, 201w1.

2 - Idem ao 1
3 - Proposta de Deliberação Normativa do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas de 2002.
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A canalização dos cursos d’água e as mo-
dificações em suas margens só são permiti-
das em casos excepcionais, pois aumentam 
o risco da ocorrência de inundações e con-
sequentemente de transmissão de doenças. 
Para alcançar melhorias nas águas urbanas 
é necessário contar com uma gestão com-
partilhada participativa, envolvendo poder 
público, comunidade, empresas e a conces-
sionária de saneamento.   

Como etapa desse projeto, foi realiza-
do o 1° Seminário da Saúde do Núcleo de 
Revitalização da Bacia da Izidora, que teve 
como objetivo socializar informações so-
bre as condições socioambientais da área, 
a fim de promover a co-responsabilização 
do cidadão na transformação da realidade 
ambiental do seu entorno. A realização do 
seminário foi uma parceria da Prefeitura 
de Belo Horizonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Superintendência 
de Limpeza Urbana, com o Conselho Mu-
nicipal de Saúde e o Projeto Manuelzão/
UFMG. O público alvo foi formado por 
profissionais e representantes da popu-
lação do entorno dos centros de saúde, 
onde a sede da unidade situa-se na bacia 
da Izidora. Estiveram presentes cerca de 
150 participantes de 26 centros de saúde.

Os temas abordados no seminário foram:
- A história de uma escrava e a sua senho-

rinha lavando o rio – apresentada pela equipe 
do Mobiliza-SUS; 

- O conceito de bacia hidrográfica – ex-

planação por representante da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente/Gestão de 
Recursos Hídricos;

- Breve histórico e perspectivas do Nú-
cleo de Revitalização da Bacia da Izidora 
– apresentado por representante do Con-
selho Municipal de Saúde;

- As condições socioambientais e de sa-
neamento da Bacia da Izidora e suas interfa-
ces com a saúde da população do entorno 
– apresentada por representante da Gerên-
cia de Vigilância em Saúde e Informação;

- Política de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos na Bacia da Izidora – explanação re-
alizada pela representante da Superinten-
dência de Limpeza Urbana/Departamento 
de Políticas Sociais e Mobilização;

- Bacia Hidrográfica como espaço de 
promoção da Saúde – apresentada pelo re-
presentante do Projeto Manuelzão/UFMG.

Durante o evento foi feito o convite a 
cada Centro de Saúde para desenvolver 
o seu projeto/idéia dentro da perspectiva 
ambiental, visando melhoria na qualida-
de ambiental e de saúde da população da 
área. Esses projetos deverão ser encami-
nhados para o endereço eletrônico visa.
ambiental@pbh.gov.br, que se responsa-
bilizará por transmiti-lo à equipe envolvi-
da no seminário para avaliações e enca-
minhamentos futuros.

Informa-se, ainda, que a Vigilância Am-
biental disponibilizará conforme interesse, 
através do endereço eletrônico acima, as 
apresentações do seminário.



INFORMAÇÕES: 3277-9535
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Afonso Pena 2.336 - Funcionários - CEP: 30.130-007
gvsi@pbh.gov.br
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