
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 1.185/2022 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 27 de setembro de 2022.

Referente: Requerimento n° 212/2022
12a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente USUARIO

dina
DATA/HORA 

04/10/2022 09:59:09
PROTOCOLO
2592/2022

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 212/2022 de autoria do Nobre Vereador Alexandra 

Dias Martins, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Saude por meio de seu Memorando n° 1.843/2022- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 
para externar nossos protestos de estima e considerapao.

ACHADODANI

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP/

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 1.843/2022 - SMS

Cajamar, 20 de setembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative Recebido em

As min

Assunto: Memorando n° 2.463/22 - DTL/SMG. Requerimento n° 212/2022.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, 

conforme segue abaixo:

1- SIM, estao.

Prevengao
Conforme orientapoes recebidas do Ministerio da Saude e Secretaria 

de Estado da Saude do Estado de Sao Paulo, as Unidades de Saude 

municipais foram colocadas em alerta para a detecpao dos possiveis 

casos suspeitos, atraves de materiais informativos elaborados atraves 

destes protocolos.

Foi determinado tambem, que em havendo a suspeita, os casos 

suspeitos devem ser notificados em formulario proprio do MS, onde 

solicita a coleta de amostras de SWAB de lesao e posterior 

encaminhamento ao Institute Adolfo Lutz, referenda estadual para os 

exames de Monkeypox.

Vigilancia
Apos a confirmagao do caso por exame laboratorial, o paciente recebe 

toda assistencia da Vigilancia Epidemiologica municipal, onde sao
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visitados, acompanhados e verificados contatos e outras rotinas 

protocolares, ate a alta dos mesmos.
Para titulo de informapao, na data de 20/09/2022, temos notificados 19 

Cases Suspeitos, sendo 4 Cases Confirmados, 13 Cases Descartados 

e 2 Cases aguardando resultado de exames.

Monitoramento
As apoes de monitoramento, per parte da Vigilancia Epidemiologica, 

sao as mesmas para outros agravos a saude ja previstos na legislapao 

vigente.

2- SIM.
A Secretaria de Saude realiza campanhas atrav6s das midias digitais 

da Prefeitura de Cajamar. Atua tamb6m, na promopao e prevengao a 

Saude, atrav6s de conteudo, definidos em suas unidades (anexo 

material distribuido).

Aproveitamos o ensejo para externar nesses votes de elevada estima e 

consideragao.

Atenciosamente

DanitfkdiFyeitas 

Secretario Adjunto de Saude
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Isolamento de CasosPrincipals

MonkeypoxSintomas
(variola Simla)O principal sintoma da Monkeypox 

e o aparecimento de lesoes 

parecidas com espinhas ou 

bolhas que podem surgir no rosto, 

dentro da boca e em outras partes 

do corpo, como maos, pes, peito, 

genitais ou anus.

Preferencialmente 

domiciliaredeve 

ocorrer ate que 

todas as lesoes 

desaparegam e a 

pele fique Integra.

Outros Como PrevenfrSintomas Evitar contato intimo e ou sexual com 

pessoas que tenham lesoes na pele; 
Usar mascara em publico, para a 

protegdo de goticulas e saliva;
Evitar beijar, abragar, ou fazer sexo com 

alguem com monkeypox;
A Higienizar as maos com frequencia;
5, Ndo compartilhe roupas de cama, 

toalhas, talheres, copos, objetos 

pessoais e brinquedos sexuais.

1- Carogo no pescogo, axila e virilha;
- Febre;
- Dor de cabega;
- Calafrios;
- Cansago;
- Dor muscular.



Isoksmento de CasesPrincipals MbniceypoxSintomas
(variola simia)

O principal sintoma da Monkeypox 

e o aparecimento de lesoes 

parecidas com espinhas ou 

bolhas que podem surgir no rosto, 

dentro da boca e em outras partes 

do corpo, como maos, pes, peito, 
genitais ou anus.

Preferencialmente 

domiciliaredeve 

ocorrer ate que 

todas as lesoes 

desaparegam e a 

pele fique Integra.

Outros Com© PrevenirSintori Evitar contato intimo e ou sexual com 

"* pessoas que tenham lesoes na pele; 
Usar mascara em publico, para a 

protegdo de goticulas e saliva;
Evitar beijar, abragar, ou fazer sexo com 

alguem com monkeypox;
i. Higienizar as maos com frequencia;
e Ndocompartilhe:roupasdecama, 

toalhas, talheres, copos, objetos 

pessoais e brinquedos sexuais.

- Carogo no pescogo, axila e virilha;
- Febre;
- Dor de cabega;
- Calafrios;
- Cansago;
- Dor muscular.
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