
INDICADOR 28 (Óbitos por dengue, 

chikungunya, zika e leishmaniose): NÂO SE 

APLICA 

INDICADOR 29 (Confeccionar um boletim 

epidemiológico): NÂO SE APLICA 

INDICADOR 30 (Percentual de ações de 

divulgação de medidas sanitárias): 

REALIZADO 

INDICADOR 31 (Percentual de vacinas em 

menores de 1 ano): REALIZADO 

INDICADOR 32 (Percentual de vacinas de 

1 a 2 anos): REALIZADO 

INDICADOR 33 (Percentual de cura de 

Hanseníase): REALIZADO 

INDICADOR 34 (Percentual de cura de 

TBC): NÂO SE APLICA 

INDICADOR 35 (Casos de TBC Pulmonar 

Bacilífera): NÂO SE APLICA 

INDICADOR 36 (Acompanhado da 

população no SISVAN WEB): NÂO SE 

APLICA 

 

Das 21 ações oportunizadas 

18 foram realizadas. 

Totalizando 90,95% de 

cumprimentos das ações do 

Programa de 

Monitoramentos das Ações 

de Vigilância em Saúde – 

PMAVS 
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DE BERILO 

 
VOCÊ DEVE PROCURAR SUA 

SECRETARIA DE SAÚDE PARA 

MAIORES INFORMAÇÕES: 
 

TELEFONE: (33) 3737-1458 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DE 

ACESSO AO BOLETIM: 

 www.berilo.mg.gov.br 
 

 

 

PROGRAMA DE 

MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE - PMAVS  
 

 
 

O PMAVS é uma reformulação do 

antigo Projeto de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde (PFVS), criado 

em 2012, com objetivo de dar 

continuidade na implementação de 

um sistema regionalizado de 

vigilância em saúde, visando efetivar 

a descentralização das ações da área 

para todos os municípios mineiros. 

 

BERILO - 2017 
 

http://www.berilo.mg.gov.br/


 
 

* São 36 indicadores avaliados a 

cada quadrimestre e cada um tem 

uma meta a ser cumprida; no 

final cada indicador recebe a 

classificação: realizado, não 

realizado e não se aplica.  

  

* Recebemos a visita em nosso 

município dos avaliadores da 

SRS Diamantina a cada 4 meses 

onde realizam a averiguação dos 

comprovantes de cada ação com 

toda equipe da atenção primária 

e secretaria de saúde. 
 

Avaliação de Julho de 2017 

Período avaliado: Janeiro a 

Maio de 2017 
 

INDICADOR 1 (Existência de 

referência técnica na área da vigilância 

em saúde): NÃO SE APLICA 

INDICADOR 2 (Cadastro do 

Agente de Combate Endemias no 

CNES): REALIZADO 

INDICADOR 3 (Percentual 

Estabelecimentos Sujeitos ao 

controle sanitário): REALIZADO 

INDICADOR 4 (Percentual de 

denuncias atendidas pela vigilância 

sanitária): NÃO SE APLICA 

INDICADOR 5 (Projetos 

arquitetônicos em estabelecimentos 

sujeitos ao controle sanitário): NÃO 

SE APLICA 

INDICADOR 6 (Realizar 6 ciclos 

de visita para controle vetorial de 

dengue, chikungunya e zika): 

REALIZADO 

INDICADOR 7 (Analise da Água 

quanto a presença de coliformes 

fecais): NÃO REALIZADO 

INDICADOR 8 (somente para 

município com mais de 50.000 

habitantes): NÃO SE APLICA 

INDICADOR 9 (Comitê de 

enfrentamento da dengue, 

chikungunya, zika e outros): NÃO 

SE APLICA 

INDICADOR 10 (Percentual de 

notificação com o campo raça e cor 

preenchido): REALIZADO 

INDICADOR 11 (Percentual de 

declaração de óbitos com o campo 

raça e cor preenchido): 

REALIZADO 

INDICADOR 12 (Percentual de 

declaração de óbitos com o campo 

ocupação preenchido): 

REALIZADO 

INDICADOR 13 (Casos de Sífilis em 

gestante): NÃO SE APLICA 

INDICADOR 14 (Notificação de violência 

doméstica com o campo encaminhamento 

preenchido): REALIZADO 

INDICADOR 15 (Casos de leishmaniose 

confirmados com exame de HIV realizado): 

REALIZADO 

INDICADOR 16 (Saúde do trabalhador - 

notificação de pelo menos 1 caso): 

REALIZADO 

INDICADOR 17 (Saúde do trabalhador - 

campos CNAE preenchido): REALIZADO 

INDICADOR 18 (Percentual Sintomático 

Respiratório avaliado): REALIZADO 

INDICADOR 19 (Relatório das inspeções 

sanitárias): REALIZADO 

INDICADOR 20 (Inspeções realizadas): 

REALIZADO 

INDICADOR 21 (Notificações com 

encerramento em tempo oportuno): 

REALIZADO 

INDICADOR 22 (Óbitos fetais e infantis 

investigados oportunamente): NÃO SE 

APLICA 

INDICADOR 23 (Óbitos maternos 

investigados oportunamente): NÃO SE 

APLICA 

INDICADOR 24 (Óbitos de mulheres em 

idade fértil investigados oportunamente): 

NÃO SE APLICA 

INDICADOR 25 (Óbitos com causa básica 

indefinidos): NÂO REALIZADO 

INDICADOR 26 (Busca ativa de casos de 

doenças exantemáticas): NÃO SE APLICA 

INDICADOR 27 (percentual de sífilis 

congênita): NÂO SE APLICA. 

 


