SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1a REGIONAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE
AGRAVOS DE ORIGEM AMBIENTAL DO LITORAL DO
PARANÁ
PROMAR
SETEMBRO 2011

REGIÃO LITORÂNEA - JUSTIFICATIVA
PONTOS POSITIVOS:
•Área do Paraná que apresenta riscos e agravos únicos;
•Mobiliza um grande contingente de pessoas no verão;
•Possui um dos maiores portos do pais;
•É a principal área de mata natural preservada do
Estado e junto com São Paulo constitui a maior área de
reserva de matas litorâneas do país;
•Importante área turística - 2ª do Estado.

PROBLEMAS
EPIDEMIAS POR DIFERENTES AGENTES:
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Vibrio vulnificus,
Cólera,
Cyclospora cayetanensis,
Hepatites e AIDS,
Surtos de diarreia - Norovirus
Encefalites (Rocio).
leptospirose,
hantavírus,
Acidentes por animais peçonhentos:
OFIDISMO,
ARANEISMO,
ERUCISMO ( ACIDENTES COM LAGARTAS COMO HYLESIA)
RAIVA –bovideos
DESASTRES AMBIENTAIS – vazamento do oleoduto
Araucária -Paranaguá – na Serra do Mar atingindo de
Morretes a Paranaguá, derrame de nafta com danos
ambientais importantes,comprometendo
a pesca
dentre outras
Enchentes (deslizamentos e alagamentos).
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS,
TUBERCULOSE,
SAÚDE MENTAL – droga,alcoolismo, depressão
CAUSAS EXTERNAS – arma de fogo

OBJETIVO DO PROMAR
Construir, em conjunto com a 1a Regional e
Secretarias Municipais de Saúde, um
plano permanente de vigilância em saúde,
para que se possa realizar promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravos, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da região do litoral do
Paraná.

PROCESSOS
SVS e 1a Regional – indutores
•Enfoque nos projetos estratégicos da SESA e em demandas
prioritárias municípios;
•Mapa de risco e plano de trabalho dos municípios;
•Pactuação intergestores para vigilância em saúde;
•Repasse inicial de recurso como incentivo (RS10.000,00);
•Incentivo a projetos específicos de vigilância em saúde;
•Capacitações;
•Intersetorialidade - GT Saúde do Litoral – Porto, ANVISA,
EMATER, Turismo, Cultura, outros
•Operação Verão

Propostas iniciais
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Monitoramento da qualidade da água para consumo
humano;
Monitoramento de vetores – vigilância entomológica;
Vigilância de epizootias;
Monitoramento de vibriões em ostras de cultivo;
Vigilância sanitária de alimentos;
Monitoramento de doenças diarreicas agudas;
Vigilância de acidentes com animais peçonhentos;
Implantação do programa de saúde do viajante;
Controle das populações de cães e gatos;
implantação o Cievs regional, com unidade de campo;
Núcleo de epidemiologia hospitalar do Hospital Regional do
Litoral;
Vigilância de efeitos adversos dos desastres naturais e
acidentes com produtos perigosos sobre a saúde pública;
Projetos específicos para enfrentamento de doenças
transmissíveis;
Vigilância dos agravos à saúde do trabalhador;
Estruturação da assistência à saúde do trabalhador (APS,
Média e Alta);
Fortalecimento do controle social.

Obrigado !!!

