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Veja a lista dos alimentos que 
mais provocam doenças:

1º. Ovos fritos ou mal cozidos
2º.Comidas mistas, que incluem 
presunto, queijo e massas
3º. Carnes vermelhas 
4º. Sobremesas
5º. Água 

Entre 1999 e 2007, foram 
registrados 1

devido a 
.

O local onde mais ocorrem os 
casos de intoxicação alimentar é 
nas Residências. Em seguida vêm 
os restaurantes, instituições de 
ensino, refeitórios e outros.  

14.302 casos de 
doenças e 61 mortes 
alimentos contaminados
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diversão

Estamos vivendo um período de epidemia de 
Dengue em nosso estado, uma das doenças que mais 
mata no Brasil. Por isso, nossa equipe preparou uma 
matéria especial para esclarecer todas as dúvidas sobre a 
doença e apresentar os dados divulgados recentemente 
pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

É importante reforçar a campanha de combate 
ao mosquito da Dengue enquanto há tempo, cumprindo 
nosso dever de informar e contribuir para o bem estar da 
coletivo, já que somos um meio de comunicação e 
projeto de extensão voltados à comunidade.

Mas nosso informativo não se limita à Dengue. 
Ainda temos artigos produzidos pelos colaboradores do 
PET/VS, entrevista com o Secretário Municipal de 
Saúde, Jalmir Simões, o resumo das atividades 
promovidas pelo Programa e informações sobre os 
alimentos que provocam doenças e a mortalidade 
infantil.

Para relaxar e aprender, publicamos na seção 
"diversão" uma cruzadinha contra a Dengue.

Esperamos que você goste desta edição e 
aguardamos sua participação através do email 
petsantacruz@gmail.com .

Contra a Dengue

Complete os quadros
com nomes dos objetos
que acumulam água parada
e podem ser criadouros
do mosquito da
Dengue.

FONTE:
Ministério da Saúde
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Importância da Notificação da Mortalidade Infantil

INTRODUÇÃO
A mortalidade infantil tem sido comumente referenciada como indicador sensível da qualidade de vida de uma população, determinada em sua dimensão 
mais ampla pelas condições sociais, econômicas e culturais dos indivíduos e da comunidade a que pertencem. Sua redução ainda é um desafio para os 
serviços de saúde e a sociedade como um todo. Apesar de ter decaído nos últimos anos, ainda é uma grande preocupação em saúde pública, sendo os níveis 
atuais considerados elevados e incompatíveis, havendo sérios problemas a ultrapassar. 
O presente estudo foi feito através de um levantamento bibliográfico em base de dados e tem por objetivo mostrar a importância da notificação para o 
sistema de saúde no que se refere à prática de políticas públicas, sendo os dados importantes para melhores práticas de prevenção e promoção.

DESENVOLVIMENTO 
Os óbitos fetais são em grande parte considerados evitáveis, desde que garantido o acesso em tempo oportuno a serviços de saúde qualificados, no entanto 
tem sido historicamente negligenciados pelos serviços de saúde, que ainda não incorporaram na sua rotina de trabalho a análise de sua ocorrência, 
provocando um quadro de subnotificação.
Essa subnotificação ainda é um problema a ser enfrentado, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, comprometendo o real dimensionamento do 
problema, já que impede a obtenção de dados concretos referentes aos casos de mortalidade ocorridos, conseqüentemente impedindo a identificação de 
ações adequadas de saúde, já que as políticas públicas podem deixar de atuar no enfrentamento de causas evitáveis, reduzindo os níveis em todo o país.
O desconhecimento de informações compromete também a validade da medida, pois se há muitos resultados desconhecidos, os achados não poderão 
mostrar a situação real (ABRAMSOM, 1988; ROSEMBERG, 1989).  Para isso, em alguns estados brasileiros, a exemplo do estado do Paraná implantou 
em 1999 os Comitês de Prevenção da Mortalidade Infantil com o intuito de reduzir ainda mais esses índices, enfatizando a importância do papel da 
epidemiologia na qualidade de assistência à saúde desenvolvendo ações no campo da saúde pública visando a incorporação do enfoque do risco tanto na 
dimensão individual como na coletiva.
Os comitês têm a finalidade de investigar cada óbito, procurando determinar a evitabilidade e, nessa hipótese, especificar medidas de prevenção. A 
ocorrência do óbito parte da existência de uma falha no produto da atenção em saúde, exigindo uma investigação que identifique os fatos que contribuíram 
para esse resultado negativo. Portanto, o trabalho dos comitês pode ter impacto direto nas mortes evitáveis. A análise do óbito infantil e da assistência 
prestada serve como indicador do nível de qualidade e de acesso aos serviços de saúde, além de possibilitar conhecimento e intervenção nessa realidade de 
forma rápida.

CONCLUSÃO
É indispensável, portanto, empenho e mobilização dos gestores e das equipes de saúde para a identificação do óbito infantil, qualificação das informações 
e incorporação da avaliação dos serviços de saúde para a melhoria da assistência. A responsabilização e o compromisso dos serviços de saúde sobre a 
morte de uma criança devem fazer parte do dia-a-dia dos serviços de saúde, com a finalidade de se identificar os problemas, as estratégias e medidas de 
prevenção de óbitos evitáveis, de modo que o país diminua as desigualdades nas taxas de mortalidade e alcance melhores níveis de sobrevivência infantil e 
assim qualidade de vida.
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PET
O Código Sanitário é um instrumento 

que estabelece normas para a promoção, 
fiscalização e controle relacionado às ações e 
serviços de saúde, de acordo com os perfis 
epidemiológico, sanitário e ambiental de cada 
município. Devido ao rápido crescimento da 
cidade, Santa Cruz está elaborando seu próprio 
Código Sanitário para garantir que o processo 
educativo, como mediador das relações sociais 
da vida da população esteja presente em todas as 
ações que visem à qualidade do ambiente, 
contribuindo para a garantia das condições de 
saúde, conforto, higiene, segurança e bem estar 
público.
Sobre a criação do Código, conversamos com 
Jalmir Simões, Secretário Municipal de Saúde. 

Saúde em Foco: Qual a importância do 
código sanitário para o município e a 
população em geral? 
Jalmir Simões: Podemos considerar que o 
Código Sanitário terá uma importância 
significativa no que diz respeito a sua aplicação 
em prol da garantia de condições adequadas de 
qualidade na produção, distribuição, 
armazenamento, comercialização e consumo de 
bens e serviços de interesse da saúde para a 
população em geral. Além de promover uma 

consciência sanitária tanto naqueles que 
produzem bens e produtos de consumo quanto 
àqueles que o consomem.                                             
SF - Desde quando começaram os trabalhos?
Jalmir Simões: Os trabalhos se iniciaram desde 
o último semestre de 2010, a princípio 
realizamos uma oficina com a participação ativa 
da Vigilância em Saúde, Secretarias Municipais, 
Poder Legislativo, FACISA através do PET 
Saúde, além de contar com a colaboração de 
Técnicos da Vigilância Sanitária do Município 
de Natal e do apoio Sanitária Estadual, essa 
oficina teve como objetivo fazer uma 
sensibilização no que diz respeito à importância 
da criação do Código Municipal de Saúde, além 
da criação de uma agenda de trabalho a esse 
respeito.
SF - Qual a previsão para o Código Sanitário 
entrar em vigor? Quais os trâmites?
Jalmir Simões:Atualmente, o Poder Executivo 
encaminhou a Câmara Municipal de Santa Cruz, 
Projeto de Lei que Institui o Código Municipal 
de Saúde, onde se encontra em tramitação 
naquela Casa Legislativa devendo ser apreciado 
e aprovado nesses 22 dias próximos.
SF- Quais órgãos/setores participam da 
produção do código sanitário?
Jalmir Simões: Participaram da Construção 

desse Código, todas as Secretarias Municipais, 
Poder Legislativo, FACISA/PET Saúde, 
Vigilância em Saúde, Assessoria Jurídica 
Municipal, Técnico da Vigilância Sanitária de 
Natal, tendo o Apoio de Assessor Jurídico 
indicado pela Vigilância Sanitária Estadual.
SF- Quando deverá entrar em prática?
Jalmir Simões: Após a sua aprovação na Câmara 
Municipal e a Lei sendo sancionada pelo Poder 
Executivo, a Secretaria Municipal de Saúde, 
através da vigilância em Saúde e em conjunto 
com demais órgãos do sistema local, deverá 
p roceder  aos  a jus tes  necessá r ios  á  
implementação deste Código objetivando 
divulgar, com a maior amplitude possível, 
através de todos os meios de comunicação, seja 
ela falada ou escrita.

Santa Cruz prepara Código Sanitário
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 Dengue é uma doença causada por 
vírus que provoca febre alta Arepentina, sendo transmitida 

principalmente pelo mosquito Aedes 
aegypti, que se desenvolve em áreas 
tropicais e subtropicais, devido ao acúmulo 
de água limpa. No nosso país, a Dengue 
concentra-se nos meses de janeiro a maio, 
quando são notificados cerca de 70% dos 
casos. Em Santa Cruz/RN, até o mês de 
fevereiro, foram notificados 113 casos e 9 
foram confirmados.

A doença acontece principalmente 
nas cidades e envolve, além do setor de 
saúde, fatores como infra-estrutura, 
distribuição de água, transporte de pessoas 
e cargas, higiene e meio ambiente.

O vírus causador da Dengue 
possui quatro tipos: DEN-1, DEN-2, DEN-
3 e DEN-4. Todos eles causam os mesmos 
sintomas, mas quando uma pessoa pega um 
tipo de vírus ela fica protegida 
permanentemente para aquele tipo e tem 
imunidade parcial e temporária contra os 
outros três.

Existem duas formas de Dengue: a 
Clássica e a Hemorrágica. A Dengue 
Clássica apresenta-se geralmente com 
febre, dor de cabeça, no corpo, nas 
articulações e por trás dos olhos, podendo 
afetar crianças e adultos, mas raramente 
mata. 

A Dengue Hemorrágica é a forma 
mais severa da doença, pois além dos 
sintomas citados, é possível ocorrer 

GUERRA
contra a
DENGUE

sangramento, ocasionalmente choque e 
conseqüências como a morte. O quadro 
c l í n i c o  s e  a g r a v a  r a p i d a m e n t e ,  
apresentando sinais de insuficiência 
circulatória e choque, podendo levar a 
pessoa à morte em até 24 horas. De acordo 
com estatísticas do Ministério da Saúde, 
cerca de 5% das pessoas com Dengue 
hemorrágica morrem. O objetivo do 
Ministério é que esse número seja reduzido 
a menos de 1%.
CAMPANHA

Desde o início de fevereiro, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Cruz em parceria com  setores da sociedade 
como a UFRN, trabalham em uma 
mobilização social na campanha “Santa 
Cruz Unida Contra a Dengue”. Para o 
secretário de Saúde, Jalmir Simões, a 
cidade vive uma pré-epidemia, já que cerca 
de 10% dos casos notificados foram 
confirmados, e para que a situação não se 
agrave, é necessário que todos colaborem 
“O trabalho de combate é coletivo e 
depende de todos, contribuindo com a 
limpeza da cidade e das próprias casas, 
porque se cada um faz sua parte, poderemos 
combater o mosquito facilmente”, destaca 
Jalmir.

Segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde, Santa Cruz é apontado como um dos 
municípios de “risco muito alto” da 
Dengue. Esses dados refletem os números 
enviados pelo Município ao Estado, sendo 
que há casos em que alguns não declaram 

os dados corretamente e segundo Jalmir 
Simões, “isso deixa a comparação desigual, 
já que dados reais são comparados com 
informações falsas”.

Para combater o mosquito, o 
Município intensificou o trabalho dos 
agentes de endemias, e está providenciando 
a limpeza dos terrenos baldios públicos e 
privados, coleta dos pneus das borracharias 
e garantir destinação correta, limpeza das 
galerias, sensibilização dos participantes 
de eventos de organizações religiosas, 
criação de “pelotões mirins” de combate a 
Dengue envolvendo as escolas públicas e 
privadas com a participação do PROERD, 
endemias e PET Saúde, criação e 
distribuição de campanha publicitária de 
combate e mobilização, além do uso do 
carro Fumacê, sendo que este último só é 
utilizado quando o índice de infestação 
domiciliar é acima de 1% sendo evitado, 
principalmente, por fazer mal à saúde das 
pessoas e ao meio ambiente.

Outros dois pontos importantes no 
combate  são a  regular ização de 
abastecimento de água e adequação dos 
reservatórios domiciliares inadequados 
para reservatórios vedados. Em entrevista 
ao jornal Tribuna do Norte de 11 de março 
de 2011, o presidente da Sociedade de 
Infectologia do Rio Grande do Norte, 
Hênio Lacerda, aponta esses dois pontos de 
infra-estrutura unidos aos maus hábitos da 
população como responsáveis pelo 
aumento dos casos em todo o estado. “A 
nossa distribuição da água é intermitente. 
Hoje eu tenho água, mas amanhã eu não 
tenho e aí as pessoas precisam armazenar 
água e isso é um ponto favorável para 
proliferação do mosquito. Além disso, a 
irregularidade da coleta de lixo, ruas que 
não são calçadas, falta de saneamento 
básico junto com a falta de colaboração da 
população produzem condições para 
proliferação do mosquito. Do ponto de 
vista do poder público, ainda temos uma 
vigilância epidemiológica deficitária”, 
explica o infectologista.

MOSQUITO 
ADULTO

Santa Cruz vive estado de pré-epidemia. Saiba tudo sobre 
a doença e como se proteger 

JEFERSON ROCHA 
com contribuições da  de Santa Cruz e SESAP/RNSMS 



Saúde em FOCO - - Pág 05mar/2011

SANTA
CRUZ

Santa Cruz é considerado um município de risco Muito Alto 
devido ao grande número de registros da doença na 
Secretaria Estadual de Saúde. Para o Secretário Jalmir 
Simões, esse número reflete apenas que o município repassa 
todas as informações ao estado, enquanto outros mascaram 
as informações.

HISTÓRIA
Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a Dengue tem sido 
registrada desde o século 17, 
sendo que, no século 19 houve a 
primeira epidemia no continente 
americano, que se iniciou no Peru 
passando pelo Caribe, Estados 
Unidos, Colômbia e Venezuela. 
Os primeiros casos de Dengue no 
Brasil datam do século 19, tendo 
ocorrido no Rio de Janeiro, no 
Nordeste e Sul do país, com várias 
epidemias relatadas na época. 
Com a campanha brasileira de 
erradicação da febre amarela em 
1903, houve a erradicação do 
mosquito do país, com ausência 
de surtos registrados entre 1923 e 
1 9 8 1 .  N o  e n t a n t o ,  e s t a  
erradicação não foi alcançada em 
outros países do continente 
americano, como por exemplo os 
Estados Unidos, Venezuela e 
vár ios  pa íses  do  Car ibe ,  
m a n t e n d o  o  p a í s  s o b r e  
permanente risco de reinfestação.
Com o ressurgimento  do 
mosquito  em 1967, deu-se início 
a uma nova onda de epidemias 
começando em 1981 com oito 
casos em Roraima. Quatro anos 
mais tarde, a Dengue assolou o 
Rio de Janeiro, com mais de 95 
mil casos notificados e a partir daí 
espalhou-se para as regiões 
Nordeste e Centro-Oeste.
A Dengue no Brasil teve um 
crescimento significativo na 
década de 90, atingindo o nível 
mais elevado em 1998, com mais 
de 560 mil casos registrados. 
Houve uma redução acentuada 
em 1999 (210 mil casos), com as 
campanhas de combate ao 
mosqui to ,  e  um aumento  
consecutivo em 2000 e 2001, com 
mais de 239 mil e 390 mil casos 
notificados, respectivamente. No 
entanto, a incidência da doença se 
mantém em 139,7 casos para cada 
100 mil habitantes, número 
inferior à observada em países 
como o Paraguai, Costa Rica, 
Barbados, Suriname, Honduras, 
Equador, Trinidad e Nicarágua.

NÚMEROS DA DENGUE NO RN
 EM 2011

2.562 
casos notificados

25 casos 
confirmados

70
casos de 
Dengue

Hemorrágica
notificados

19
casos de 
Dengue
Hemorrágica
confirmados

*dados da SESAP/RN de janeiro
 a fevereiro de 2011

Vasilha do cachorro: 
Escove com sabão as 
paredes internas no 
mínimo uma vez por 
semana

Tampinhas de garrafas, cascas de ovo, 
latinhas, embalagens e copos plásticos, ou 
qualquer objeto que possa acumular o 
mínimo de água deve ser colocado em saco 
de plástico bem fechado e jogado no lixo.

Coloque areia nos 
pratinhos de vasos 
de  plantas (até a 
borda)

Garrafas de vidro ou 
plásticas: Guarde-as 
sempre com o gargalo 
virado para baixo.

Pneus: Guarde-os secos 
em local coberto. Se não 
for possível, coloque areia 
em todos aqueles que 
podem acumular água

Calhas para chuva: Verifique se não 
estão entupidas. Remova folhas ou 
outros materiais que possam  
impedir o escoamento da água.

Caixas d’água e 
tonéis. :mantenha 
sempre fechados ou 
cobertos com telas.

PREVINA-SE:
Formas simples de combater o mosquito

EXISTE TRANSMISSÃO DE 
DENGUE FORA DOS PERÍODOS 
CHUVOSOS?
S I M .  A p e s a r  d e  a c o n t e c e r  
geralmente no verão (quando 
acontecem mais chuvas e aumento 
de temperatura), e 70% dos casos 
acontecerem entre os meses de 
janeiro e maio, a Dengue transmitida 
em outras épocas do ano porque o 
Brasil tem condições climáticas e 
ambientais para proliferação do 
mosquito.

MITOS

VELAS DE CITRONELA OU 
ANDIDORA E REPELENTES SÃO 
FUNDAMENTAIS NO COMBATE À 
DENGUE?
Velas de citronela ou andidora, ao 
contrário do que muita gente pensa, 
não tem comprovação científica de 
efeito no combate à dengue. Já os 
repelentes, assim como o ar 
condicionado, têm efeito temporário 
mas não eliminam o mosquito do 
ambiente.

e verdades

PARA EVITAR EPIDEMIA TÊM QUE 
USAR O FUMACÊ?
NÃO. O fumacê tem a função de 
diminuir a população de mosquitos 
adultos no ambiente apenas em 
situação de surto ou epidemia ou 
para evitar que se chegue a esse 
ponto. O Ministério da Saúde alerta 
que o uso indiscriminado de 
inseticidas pode fazer prejuízos no 
meio ambiente e às pessoas, além 
de fortalecer a resistência do 
mosquito

TOMAR VITAMINA B E COMER 
ALHO OU CEBOLA AFASTA O 
MOSQUITO?
Apesar de ser verdade que o 
mosquito é atraído de acordo com a 
respiração e o gás carbônico exalado 
pela pessoa, a ingestão de vitamina 
B, alho ou cebola (alimentos com 
cheiros fortes, que exalam pela pele) 
não é uma medida eficaz. Isso pode 
até afastar o mosquito por um tempo, 
mas não dura muito e também varia 
de acordo com o metabolismo de 
cada pessoa, podendo até não ter 
efeito algum

A R  C O N D I C I O N A D O  E  
V E N T I L A D O R E S  M ATA M  O  
MOSQUITO?
Quando se usa ar condicionado, a 
temperatura e a umidade baixam e 
isso inibe o mosquito, já que ele se 
guia por uma espécie de sensor 
natural de temperatura para 
encontrar pessoas e picá-las. Com o 
resfriamento do ambiente, ele tem 
mais dificuldade para detectar oinde 
estará a possível vítima de sua 
picada. Porém não morre, podendo 
vol tar  quando os apare lhos 
estiverem desligados.

DENGUE CLÁSSICA:
Febre alta com início súbito
Forte dor de cabeça
Dor atrás dos olhos que piora com o movimento dos 
mesmos
Perda do paladar e apetite
Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, 
principalmente na região do peito e braços 
Náuseas e vômitos, tonturas, extremo cansaço, moleza e 
dor no corpo, muitas dores nos ossos e articulações.

DENGUE HEMORRÁGICA:
Os mesmos da dengue comum. 
A diferença ocorre quando acaba a febre e começam a 
surgir os sinais de alerta: 
Dores abdominais fortes e contínuas
Vômitos persistentes
Pele pálida, fria e úmida
Sangramento pelo nariz, boca e gengivas
Manchas vermelhas na pele
Sonolência, agitação e confusão mental, 
Sede excessiva e boca seca
Pulso rápido e fraco
Dificuldade respiratória
Perda de consciência.

ESPECIAL

TRANSMISSÃO
O vírus da Dengue classifica-se como arbovírus (vírus da 

família do vírus da febre amarela) que só pode ser transmitido ao 
homem por um vetor do tipo artrópodo hematófago, ou seja, um 
animal que tem os membros articulados e alimenta-se de sangue - 
o mosquito Aedes Aegypti. A Fêmea do mosquito precisa do 
sangue humano para se reproduzir e, quando pica uma pessoa com 
Dengue ela se infecta com o vírus e pode passar a infectar outras 
pessoas saudáveis com sua picada depois de 08 a 10 dias. O  
homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que 
começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da doença.

Após 1980 foi identificado, na região Sudeste, o mosquito 
Aedes Albopictus, conhecido vetor do dengue no Sudeste Asiático. 
Embora tenha se dispersado para vários estados da federação, não 
há, até o momento, nenhuma comprovação de epidemias de 
dengue transmitidas por este vetor.

É importante destacar que a dengue não se transmite pelo 
contato direto de uma pessoa saudável com outra doente ou suas 
secreções, nem por meio de água ou alimentos.

DIAGNÓSTICO
O  d i a g n ó s t i c o  d e  

certeza da dengue é laboratorial. 
Pode ser obtido por isolamento 
direto do vírus no sangue nos 3 a 5 
dias iniciais da doença ou por 
exames de sangue para detectar 
anticorpos contra o vírus (testes 
sorológicos).

A prova do laço está 
indicada nos casos com suspeita 
de dengue, porque avalia a 
fragilidade capilar e pode refletir a 
queda do número de plaquetas

Sintomas
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Casos de Dengue em Santa Cruz, RN

DENGUE: Epidemia em Foco

INTRODUÇÃO
A Dengue é uma doença infecciosa causada pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e possui 4 sorotipos: DENV-1, DENV-2, 
DENV-3 e mais atualmente o DENV-4. As epidemias ocorrem geralmente no verão após os períodos chuvosos, principalmente em países 
tropicais e subtropicais. O mosquito se reproduz em ambientes domésticos e peridomésticos, em recipientes contendo água parada.
Desde 1986, registram-se epidemias de Dengue no país ocasionadas pelo sorotipo DENV-1. A detecção do sorotipo DENV-2 ocorreu em 
1990 e o sorotipo DENV-3 em 2000, no Rio de Janeiro, tendo o último se alastrado rapidamente por quase todos os estados brasileiros. As 
maiores epidemias ocorreram no ano de 1998 e 2002, a primeira com 530 mil casos notificados e a segunda com 800 mil casos notificados. 
Somente após a introdução do sorotipo DENV-2 ocorreram os primeiros registros da forma grave da doença, a Dengue Hemorrágica, em 
1990, também no Rio de Janeiro.  Os maiores registros da Dengue Hemorrágica ocorreram em 2001-2002, explicado pela potencial 
circulação dos 3 sorotipos diferentes do vírus. Além do aumento da gravidade da doença, houve mudança no grupo etário mais suscetível a 
contrair a doença (antes os maiores de 14 anos e agora em menores de 15 anos). Em 2009, houve uma queda no número de casos 
notificados, quando comparado a 2008, ano de grande epidemia no estado do Rio de Janeiro. (Ministério da Saúde, 2010).
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil, em 2010 o número de casos de Dengue praticamente triplicou (999.688 
casos) quando comparados a 2009 (323.876 casos). Em 2011 tem-se 26.034 casos notificados até 28 de Janeiro. 
Atualmente considerado como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, o controle da Dengue exige a união de esforços de 
todos os setores da sociedade no intuito de combater o mosquito. Para tanto, faz-se indispensável que as ações de prevenção e combate ao 
Aedes aegypti sejam intensificadas em todo o país, permitindo um melhor enfrentamento do problema e a redução do impacto da dengue 
na saúde dos brasileiros. 

A DENGUE NO RIO GRANDE DO NORTE
Atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte vivencia uma epidemia de dengue. Em janeiro e fevereiro do ano passado, foram notificados 
322 casos, enquanto que neste ano (2011) o número de notificações já atingiu os 2.700 casos, ou seja, um aumento de quase 700% 
(SESAP/RN, 2011). Os municípios que registram mais casos da doença são: Natal, Extremoz, Macaíba, Pau dos Ferros e Mossoró. Vale 
considerar as previsões feitas no início do ano pelo Ministério da Saúde, que apontavam o Rio Grande do Norte como área de alto risco, fato 
esse que está se confirmando. 
Santa Cruz é uma das cidades do RN que se encontra em risco muito alto de ocorrência de uma epidemia. Dados da Secretaria Municipal de 
Saúde demonstram que no primeiro trimestre deste ano foram registrados 249 casos, que correspondem a mais da metade do número de 
casos registrados em 2010 (209 casos ). O gráfico1 demonstra as notificações por mês.
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Outro dado preocupante é o Índice de Infestação predial (LI), que 
demonstra a porcentagem de domicílios da cidade com a presença de 
focos do mosquito transmissor e a localização dos mesmos. Em Santa 
Cruz os Índices de Infestação são os seguintes: Conjunto Cônego 
Monte - 8.6%, DNER - 10.9%, Miguel Perreira Maia - 2.8%,  Barro 
Vermelho - 4.5%,  Vila Rica - 1.9%,  Três a Um - 7.0%, Centro - 8.9%,  
Conjunto Aluizio Bezerra - 6.1%,  Terra Firme I - 5.8%,  Terra Firme II - 
9.6%. Quanto ao bairro Paraíso, não se tem registro. Ressalta-se que o 
índice máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Ministério da Saúde (MS) é de 1%, contudo, o índice geral 
do município encontra-se em 8.0%. 
Segundo a coordenação estadual do Programa de Combate à Dengue, 
nove municípios potiguares já fazem uso de carro-fumacê no combate à 
dengue, dentre eles Santa Cruz. A distribuição geográfica dos casos no 
estado ocorre de forma ampla, embora se observe ainda a existência de 
municípios silenciosos, ilhados, requerendo uma investigação 
criteriosa pela possibilidade de subnotificação da doença, com 
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diagnóstico tardio e consequente risco de saúde para a população. 
Um grande desafio da equipe de saúde do Município, está sendo sensibilizar a comunidade à fazer a sorologia, confirmação laboratorial, 
onde está havendo grande resistência, pois muitos se negam a fazer relatando já terem se curado. Mas é sabido que somente com a 
confirmação laboratorial é que os casos podem ser confirmados ou descartados e, portanto servirem para orientar ações e definir 
investimento de recursos do Governo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como ainda não existe forma de erradicar totalmente o mosquito transmissor, a única maneira de combater a doença é eliminar os locais 
onde a fêmea se reproduz. Para isso, se faz necessária uma ação conjunta dos órgãos governamentais e também de toda a população. 
Ressalta-se que o outro fator importante é a informação, um importante componente nos programas de promoção da saúde e prevenção de 
doenças. 

Gráfico 1. Casos Notificados de Dengue em Santa Cruz/RN, 2010 a 2011
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1. INTRODUÇÃO
A gravidez, apesar de ser processo fisiológico, produz modificações no organismo materno que o colocam no limite do patológico. Desse 
modo, se a gestante não for adequadamente acompanhada, o processo reprodutivo transforma-se em situação de alto risco tanto para a mãe 
quanto para o feto. (BACKETT apud TREVISAN et al, 2002). 
Nos países subdesenvolvidos, a assistência médica constitui, portanto, um exercício de Medicina Preventiva, visando primordialmente à 
preservação da saúde física e mental da grávida e identificação das alterações próprias da gravidez que possam repercutir nocivamente sobre 
o feto. (BELFORT apud TREVISAN et al, 2002). Nesta perspectiva a mortalidade infantil vem sendo reconhecida como um indicador da 
condição de vida e de saúde de uma população e a mortalidade perinatal vem sendo posta como um indicador sensível da adequação da 
assistência obstétrica e neonatal e do impacto de programas de intervenção nesta área, pela relação estreita que guarda com a assistência 
prestada à gestante e ao recém-nascido (LANSKY et al, 2002).
No presente trabalho a metodologia utilizada realizou-se um levantamento bibliográfico sobre mortalidade infantil, revisados nos bancos de 
dados do Google Acadêmico e Scielo, realizados entre 2001 a 2009. O presente estudo tem por objetivo refletir sobre as ações assistenciais 
realizadas durante o pré-natal e no parto como fatores preventivos para a mortalidade infantil.

2. IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 
A saúde da mãe e a saúde do recém nascido estão intrinsecamente relacionadas. No entanto, para que sejam eficazes e sustentáveis, essas 
intervenções devem ser implementadas dentro de uma estrutura de desenvolvimento que busque fortalecer e integrar programas a sistemas 
de saúde e ambientes de apoio aos direitos da mulher, planejamento familiar, nutrição adequada e cuidados básicos de saúde, resultando em 
ações com ganhos comprovados e com boa relação custo/benefício, que as mulheres em idade fértil têm o direito de pleitear.
Nesta perspectiva, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) recomenda o respeito aos direitos reprodutivos e a 
perspectiva da humanização, apontados como elementos estruturadores, tendo como principal estratégia assegurar a melhoria do acesso, da 
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido. 
Vários estudos demonstraram que a ausência de assistência ao pré-natal está associada à maior taxa de mortalidade perinatal. Tem sido 
constatado que, nos países em desenvolvimento predominam os óbitos perinatais por afecções passíveis de prevenção ou controle por meio 
de adequada assistência pré-natal, tais como as síndromes hipertensivas, sífilis congênita e infecções urinárias complicadas (VARDANEGA 
et al,2002).
A melhoria das condições de nutrição da mulher também favorecerá a realização do primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que 
busca erradicar a pobreza extrema e a fome até 2015. A subnutrição é um processo que freqüentemente começa no útero, e pode perdurar ao 
longo de todo o ciclo de vida, especialmente para meninas e mulheres (UNICEF, 2009).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o estigma envolvido nesta temática, é possível identificar, precocemente, de forma significativa as possíveis problemáticas na 
assistência a saúde da mulher e da criança. A mortalidade infantil (MI) ocorre como conseqüência de uma combinação de fatores biológicos, 
sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde, destacando-se as condições ambientais, as dificuldades inerentes aos serviços de saúde, a 
relação com o pré-natal, condições de parto e acompanhamento do recém-nascido, atenuando os efeitos destes fatores de risco. A partir disso, 
pode-se inferir que os resultados na saúde perinatal não são apenas função da eficiência obstétrica e neonatal, mas também do 
desenvolvimento econômico e social da sociedade.  

Saúde da Mulher como fator 
Preventivo para a Mortalidade Infantil
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Trote Solidário movimenta 
centro de Santa Cruz

O Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde 
(PET Saúde/VS) de Santa Cruz realizou na 
manhã do dia 23 de fevereiro, o Trote Solidário 
com os alunos de Fisioterapia e Nutrição da 
FACISA/UFRN. O evento foi uma forma de 
acolher os novos alunos através de uma 
campanha de combate à dengue nas ruas da 
cidade.

As atividades começaram com 
apresentação do Programa PET Saúde/VS aos 
calouros na sede da FACISA, e seguiu com 
uma caminhada pelas ruas do centro da cidade, 
acompanhada de um carro de som, 

contribuindo com a campanha “Santa Cruz 
unida contra a Dengue” . Houve distribuição de 
panfletos e informação a população sobre a 
necessidade de combate da doença.

Depois da caminhada, os alunos 
realizaram na praça Cel .Ezequiel Mergelino, 
uma gincana com atividades interativas, 
envolvendo os novos alunos e a comunidade, 
com muita diversão e informação. A atividade 
foi promovida em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN e 
contou com a participação de 40 alunos 
novatos, 15 alunos do PET, além de tutores e 
agentes comunitários de saúde.

PET faz campanha
de Rádio

O Programa de Educação Tutorial 
–  PET Vigi lância  em Saúde da  
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/ Campus de Santa Cruz realiza entre 
os dias 23 de março a 21 de abril de 2011 a 
CAMPANHA PELA SA[ÚDE DA 
MULHER E CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE A MORTALIDADE MATERNA.

O obje t ivo  é  t rabalhar  a  
conscientização da população sobre a  
mortalidade materna através de ações de 
cunho informativo para a promoção e 
prevenção em saúde. A programação inclui 
distribuição cartazes e informativos, 
realização de entrevistas e divulgação em 
rádios, sites e blogs da região.

A abertura da Campanha foi no dia 
23 de março de 2011 as 17h no Programa 
“Interação” da Rádio Comunitária Santa 
Rita 87,9FM.

Evento de recepção aos calouros da FACISA foi marcado por muita alegria e informação

açõesPET 

As atividades tiveram como tema principal o 
combate à Dengue e começaram na sede da 

FACISA e encerraram com uma Gincana na praça 
Cel. Ezequiel Mergelino, centro de Santa Cruz

O PET Vigilância em Saúde-Santa 
Cruz participou da aula inaugural da 
Atividade Saúde e Cidadania- SACI. Os 
alunos do PET/VS expuseram sobre o 
histórico e a problemática da dengue em 
nosso país, destacando dados locais, o 
plano de enfrentamento da prefeitura 
municipal e as ações conjuntas da secretaria 
municipal de saúde e PET/ VS- Santa Cruz. 

A  a t i v i d a d e  S A C I  n a  
FACISA/UFRN é realizada por professores 
e alunos de enfermagem, fisioterapia e 
nutrição, que atuam em grupos tutoriais, os 
quais terão como proposta de trabalho em 
2011.1 ações de prevenção contra 
DENGUE! 

No dia 25 de março de 2011 das 08 
às 13 horas realizou-se o Dia D de Ações da 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz através 
do Projeto de Ação de Cidadania "Muito 
Mais Santa Cruz".

O dia foi de ações voltadas à 
saúde, cultura, arte e educação para a 
população do Bairro Paraíso, com 
realização de exames e consultas, 
vacinação, além de teatro educativo, 
brincadeiras voltadas para as crianças 
como pescaria, exposição de foco do 
mosquito da Dengue e peixes que 
contribuem para a eliminação dos focos em 
reservatório de água.

O PET participou com realização 
de atividades lúdicas com o objetivo de 
conscientizar sobre a prevenção da 
Dengue, além de distribuição de panfletos 
sobre as causas de mortalidade materna e as 
formas de prevenção.

PET-VS in SACI
Dia D de Ação e
Cidadania no Paraíso
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