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AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS MICROBIOLÓGICAS NO MUNICÍPIO DE 
CAMAQUÃ NO ANO DE 2005. Douglas Pinho de Avila, Ana Maria Brusque (orient.) (FUNDASUL). 
Este trabalho visa expor, de maneira simplificada, as relações entre a microbiologia e o homem, 

abordando as principais patologias que atingem a população do município de Camaquã, e levando orientação as 
comunidades, que até então, não possuíam conhecimento sobre o tema, que mostra a importância dos cuidados com a 
saúde humana. Tomamos por objetivo principal, avaliar a incidência das patologias microbiológicas atendidas pelas 
unidades de saúde pública do município, para isto, foram realizadas entrevistas com profissionais da saúde e 
enfermeiras responsáveis pelos postos de saúde da cidade. Os dados levantados foram analisados e tabelados 
conforme a sua freqüência, após, realizou-se uma ação preventiva nas escolas para esclarecer sobre estas doenças e 
suas profilaxias. Observando-se os resultados, constatamos que a varicela e a tuberculose foram às doenças 
microbiológicas que apresentaram maior freqüência nos atendimentos realizados pelas unidades ambulatoriais da 
secretaria municipal de saúde, isto se deve à deficiência da cobertura vacinal no município pelo descuido da 
população, que muitas vezes, julga desnecessária a vacinação. Devido ao crescente número de animais domésticos, 
outros achados também foram relevantes, tais como o número de atendimentos para a vacina anti-rábica. Isto está 
diretamente relacionado à falta de segurança, que leva ao aumento da quantidade de cães de guarda aprisionados 
tornando-os mais agressivos, devido a este fato, observamos uma grande incidência de atendimentos à pacientes 
vitimas de ataques provenientes destes animais, sendo então obrigatório o uso da vacina.Esta pesquisa foi de suma 
importância para a comunidade, uma vez que, providos de informação, podem semear a idéia de saúde, esta 
compreensão ultrapassa o limite das famílias individualmente, pois em muitos casos, apenas com uma ação conjunta 
da comunidade, zelando por uma vida saudável, pode-se atingir objetivos comuns a todos. 
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