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   Introdução: 
Trata-se de uma edição do boletim epidemiológico do município de Ressaquinha, 
em que iremos demonstrar um pouco sobre situações de risco e fatores que possa 
influenciar direta ou indiretamente na saúde da população. Demonstrar também 
dados referentes a situação vacinal da influenza e vacinação anti-rábica 
canina.Iremos também apresentar  as classificações dos tipos de violências 
sofridas, e  números reais de violências ocorridas nos últimos três no município de 
Ressaquinha.  
 

O que é gripe (influenza)? 

  
A gripe (Influenza) é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo 
vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Inicia-se com febre, dor 
no corpo, e tosse seca. Normalmente, tem evolução por tempo limitado, durando 
de um a quatro dias, mas pode se apresentar forma grave. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) concede de forma gratuita a vacina que protege contra os tipos A e B 
do vírus. 
O vírus da gripe (Influenza) propaga-se facilmente e é responsável por elevadas 
taxas de hospitalização. Idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças 
crônicas, como diabetes e hipertensão, ou imunodeficiência são mais vulneráveis 
aos vírus. 
IMPORTANTE: Se não for tratada a tempo, a gripe pode causar complicações 
graves e levar à morte, principalmente nos grupos de alto risco, como pessoas com 
mais de 60 anos, crianças menores de cinco anos, gestantes e doentes crônicos. 
Um indivíduo pode contrair a gripe várias vezes ao longo da vida. 

Campanha de Vacinação contra a Influenza 2019/ RESSAQUINHA. 

A Campanha que iniciou em abril e terminou em 31 de maio 2019, alcançou com 
êxito a meta em nosso município. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde foi 
de 90% para grupos prioritários da referida campanha.  
O índice alcançado é o resultado de um trabalho em equipe, que não mediram 
esforços para que os grupos fossem vacinados. O total da cobertura de vacinação 
em Ressaquinha foi de 97,17%,conforme demonstrado no vacinometro logo abaixo,  
superando o estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/diabetes
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hipertensao


 

Fonte: SIPNI/DATASUS/MS.  
 

Raiva canina: o que é, sintomas e tratamento  
O que é? 
 

A raiva é um vírus, uma zoonose (doença que pode ser transmitida dos animais 
para o homem) quase erradicada atualmente, mas, mesmo assim, muito temida. 
Isso porque a taxa de mortalidade da doença, que atinge apenas mamíferos, é  de 
quase 100%.  Os principais transmissores são os animais silvestres, como morcegos, 
gambás e macacos, que contaminam cachorros, gatos e humanos de forma 
acidental.  O contágio ocorre por meio da troca de secreções, contato sanguíneo 
ou mordida. Nos cachorros essa doença é conhecida como raiva canina.  
A raiva canina  possui alguns tipos e fases e é considerada incurável, por isso é 
essencial a prevenção por meio da vacina.  Além disso, pelo fato dos cães serem, 
em sua maioria, animais domésticos,  são os principais transmissores da doença 
para os humanos.  É preciso ficar atento aos sintomas para ter um diagnóstico 
rápido e evitar a disseminação da doença dentro de casa. 

Sintomas da raiva canina 
Os principais sintomas são o aparecimento repentino de uma agressividade no 
animal, salivação excessiva e paralisia. Além da mudança de comportamento, um 
cão feliz e brincalhão pode se tornar um animal quieto, recatado e cansado. Esses 
sintomas vão se mostrando de acordo com as fases da raiva canina. 

 

Tratamento e prevenção da raiva animal 
A raiva não possui tratamento, sendo uma doença 100% letal. A única forma de 
prevenção da raiva é a vacinação anual de cães e gatos, mesmo nas regiões  
urbanas, incluindo os animais de apartamento. 

 
Foto vacinação anti-rábica canina ano 2019. 

 

 

 A tabela abaixo tem por finalidade mostrar a população de animais imunizados na 



campanha de vacinação anti-rábica (cães e gatos) realizada pelo setor de 
Vigilância em Saúde no período de 06/05/2019 a 06/06/2019, no município de 
Ressaquinha/MG, sendo destacado por localidades e número de animais. 
 

Localidades Cães 
vacinados 

Gatos 
Vacinados 

Canjamba 111 21 

Vargem 100 25 

Simão Tamm/ Lavras 121 43 

Pinheiros e Cachoerinha  
Z.R 

125 27 

Peixoto 94 44 

Estrada Peixoto 
/Ressaquinha 

85 39 

Brito 59 39 

Fazenda da Onça 46 14 

Quilombo 197 13 

Fazenda Minas Gerais 37 26 

Retiro do Baú 70 04 

Fazenda da Pedra/Dias 114 15 

Moreiras 45 43 

Capetinga 50 07 

Ressaquinha  Z. Urbana 692 140 

Total Animais Vacinados 1.946 472 
                          Fonte: Vigilância em Saúde Ressaquinha/MG 

Significado de Violência Doméstica 

O que é Violência Doméstica  

Violência doméstica é caracterizada por qualquer forma de violência praticada 
dentro do contexto familiar, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou 
patrimonial. 
            De acordo com as leis, as definições inerentes ao conceito de violência 
doméstica são: 
            Violência física 
 Qualquer comportamento que ocasione dano ou comprometimento à integridade 
física e/ou à saúde do corpo. 
            Violência sexual 
            Constitui violência sexual qualquer tipo de conduta que obrigue uma 
pessoa a presenciar ou participar de atos de natureza sexual sem seu 
consentimento, através de ameaça, uso de força física, coação, suborno, 
chantagem ou intimidação. 
            Outras práticas classificadas como violência sexual são: 
-obrigar alguém a comercializar ou utilizar sua sexualidade sem sua vontade e/ou 
autorização; 
-impedir o uso de métodos anticoncepcionais; 
-impor o casamento, aborto, gravidez ou prostituição; 
-quaisquer outras formas de limitação ou anulação dos direitos sexuais e 
reprodutivos. 
            Violência psicológica 
            Condutas que causem danos à saúde psicológica, diminuição da 
autoestima ou que atrapalhem o desenvolvimento pessoal. Dentre essas condutas 



estão: 
-controle de ações, crenças, decisões e comportamentos; 
-manipulação, constrangimento, humilhação, vigilância constante, perseguição, 
insultos ridicularização, isolamento, limitação do direito de ir e vir, exploração.   
 Violência moral 
            A violência de ordem moral é qualquer ato que caracterize difamação, 
calúnia ou injúria. 
            Violência patrimonial 
            É a destruição (parcial ou total), retenção ou privação da posse de: 
-documentos pessoais; instrumentos de trabalho, objetos, bens, valores. 
Quem é a vítima da violência doméstica? 
            Muitas pessoas acreditam que apenas mulheres são vítimas da violência 
doméstica, porém, o problema não se restringe ao sexo feminino. Existem 
inúmeros casos em que é o homem que sofre a violência. A violência contra as 
crianças e contra os idosos também são formas de violência doméstica. 
Violência doméstica - perfil do relacionamento 
            A violência doméstica é um problema que dificilmente vem a público. 
Agressor e vítima não relatam os acontecimentos a ninguém. Normalmente, o elo 
que mantém o relacionamento é uma dependência, que pode ser financeira ou 
mesmo emocional. 
            A vítima costuma manter o segredo por medo de represálias, por 
vergonha, pelo receio de que ninguém acredite ou mesmo por sentimento de 
culpa. 
O mecanismo psicológico que se estabelece dentro do relacionamento atribui um 
grande poder para o agressor, poder este em que ambos os envolvidos creem, 
uma relação de submissão, alimentada pelo comportamento de todos os 
envolvidos. 
O agressor justifica para a vítima que é ela a culpada por seu comportamento 
agressivo. Em muitos casos, a vítima realmente acredita que é a responsável, o 
que dificulta mais ainda o combate ao problema. 
Vista de fora, a família costuma parecer normal. 
            Nos casos em que o agressor se arrepende, ele promete que a violência 
não vai se repetir, mas o comportamento sempre volta a acontecer. 
            Desta forma, muitos dos casos de violência doméstica se arrastam por 
muitos anos, às vezes, por toda a vida. O relacionamento que se estabelece é uma 
espécie de co-dependência. 
Violência contra crianças e adolescentes 
            A violência praticada contra crianças e adolescentes é ainda mais grave, 
pois pode ocasionar problemas no desenvolvimento físico e/ou mental da vítima. 
            Ambientes familiares violentos constituem a principal causa que leva 
crianças a viver nas ruas. 
  

Dados reais de violência doméstica, sexual e/ou outras 
Ressaquinha/ Minas Gerais  

            Logo a abaixo na tabela podemos verificar em números reais casos de 
violências notificadas no SINAN entre o ano de 2017/2019, no município de 
Ressaquinha, vale ressaltar que pode haver uma sub notificação, quando ocorre 
casos de violências e muitas vezes não são notificados por medo ou por repressão 
da pessoa que sofre a violência. 

Casos notificados de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências por local de 
residência - Minas Gerais 
Notificações por Ano da ocorrência e Mês da ocorrência     
Município Residência: 315440 Ressaquinha 



Período:2017-2019 

       

Ano da 
ocorrência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2017 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 4 21 

2018 1 - - - 1 3 3 - 1 3 - 3 15 

2019 - - 1 - - - - - - - - - 1 

Total 2 3 2 2 2 4 5 2 3 4 1 7 37 
   
 
Fonte: SINAN/CPDE/DASS/SVEAST/SubVPS/SESMG  

                                          Elaboração: Vigilância em saúde Ressaquinha 

• Dados considerados em 10 de junho de 2019, portanto sujeitos a alterações. 

Movimento Maio amarelo 2019. 
Sobre o Movimento Maio Amarelo 

        Assim como em 2018, o tema “NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA” escolhido para 
a sexta edição do Movimento Maio Amarelo propõe o envolvimento direto da 
sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. 
Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, 
automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por 
um trânsito mais seguro. Os acidentes não acontecem, mas sim são frutos de escolhas 
inadequadas e arriscadas, 90% dos acidentes têm como motivação as falhas humanas 
como imperícia, imprudência e desatenção. “Somos os responsáveis pelos nossos atos 
no trânsito e ter consciência clara disso é um dos caminhos para a reversão do triste 
cenário não só do Brasil, mas de todo o mundo”. No município de Ressaquinha, o 
movimento maio amarelo 2019, contou com apoio da 19º CIA da PMMG e participação 
da equipes de ESF e Vigilância em Saúde, com blitz educativa no dia 24/05/2019, 
contou também com palestra educativa na Escola Municipal Belizário Moreira no dia 
27/05/2019, ministrada pelo Sgt Eduardo Campos da Policia Rodovia Estadual MG, 
com a participação de cento e vinte alunos e parte do corpo docente da escola, 
evento este de grande valia para os nossos futuros motoristas e pedestres do 
município de Ressaquinha. Anexo foto blitz educativa Ressaquinha 24/05/2019,Maio 
amarelo. 

  



 

 

Fotos palestra Maio amarelo 2019 Escola Municipal Belisário Moreira 
Ressaquinha. 

 
Conclusão – A melhor forma de se prevenir uma doença é adotar medidas 

preventivas para que ela não apareça e uma das formas é manter o cartão de vacinação 
em dia. Já no caso da gripe Influenza a vacinação e feita anualmente para os grupos de 

risco e os acima de 60 anos de idade. No caso da raiva animal a vacinação dos animais  
de estimação é realizada todos os anos no mês de maio. 

As violências doméstica e outras é um fenômeno que exige uma abordagem cuidadosa e 

profissional, já pelas especificidades próprias da vítima, constrangimentos e renitências, 
já pelo tipo do crime cujo combate implica uma ingerência na intimidade e privacidade 

familiar. Para a consolidação e eficácia destas ações é necessário sensibilizar as 
autoridades públicas e todos os profissionais que de alguma forma tomam contato com 

esta problemática que muitas das vezes leva ao feminicídio. Não podemos deixar de 

citar que a prevenção das doenças como a dos acidentes de transito torna-se em uma  
economia para os cofres públicos. 
 

Considerações Finais:  

A todos que contribuíram para confecção desta edição do boletim e a 19º CIA 
da Policia Militar de Minas Gerais/Ressaquinha e Polícia Rodovia Estadual Minas 
Gerais pela realização de atividades referentes ao mês Maio amarelo 2019. 
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