
PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA AÇÕES CONTRA A DENGUE

   

 1 / 3



PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA AÇÕES CONTRA A DENGUE

 2 / 3



PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA AÇÕES CONTRA A DENGUE

         Estado também realizará força-tarefa para combater o mosquito transmissor da dengue,febre chikungunya e do zika                A Secretaria de Saúde de São Carlos, por meio daVigilância Epidemiológica, está realizando o bloqueio de criadouros do Aedes aegypti,mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika. Nesta quarta-feira (9), os agentes deendemias estarão trabalhando no Jardim Acapulco, São Carlos VIII, Jardim São Paulo e VilaCarmem.                Desde o início do ano Dengue, quecomeçou no dia 1º de julho de 2015 e vai até 30 de junho de 2016, São Carlos registrou 642notificações, ou seja, casos suspeitos da doença, sendo que 35 foram confirmados por exameslaboratoriais. Estão incluídas nesse total todas as notificações emitidas pelas redes pública,particular e conveniada de saúde.              Paralela às ações dos agentes de endemias, a Prefeitura de São Carlos também estárealizando a campanha “Juntos pela Vida. Todos contra a Dengue”, com a participação de 20mil alunos das redes municipal e estadual de ensino, além de professores e profissionais dasunidades de saúde da família.            Recentemente também foi realizado na Santa Casa de São Carlos, um treinamento paraatualizar as informações sobre o diagnóstico e tratamento da dengue, as classificações dadoença e a abordagem do paciente. O objetivo foi estabelecer uma única abordagem paraevitar que o paciente com suspeita da doença passe por vários unidades de saúde e recebadiagnósticos diferentes. O tratamento deve ser o preconizado pelo Ministério da Saúde.           Participaram da capacitação equipes médicas e de enfermagem das Unidades Básicas deSaúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades de Pronto Atendimento (UPA),Hospital Universitário, Unimed e do Serviço Médico de Urgência da Santa Casa.           A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal,também está realizando processo seletivo para a contratação, em caráter temporário, de novosAgentes de Combate à Endemias. A prova objetiva será realizada no próximo dia 13 dedezembro, a partir das 8h30, na EMEB Carmine Botta, no bairro Boa Vista.           “A nossa intenção é contratar, em caráter temporário, mais 40 agentes para exercer aatividade de vigilância e prevenção e controle da doença, desenvolvidas em conformidade comas diretrizes do SUS e sob supervisão da Vigilância Epidemiológica. Hoje estamos com 38agentes em campo, porém vamos dobrar esse serviço com a contratação dos novos agentes”,explica o secretário de Saúde, Marcus Petrilli.           Força-tarefa do Governo do Estado – O Governo do Estado fará uma força-tarefa paracombater o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e do zika vírus. Além dacontratação de mais 500 agentes de saúde comunitários para a capital, a Polícia Militar e aDefesa Civil vão se somar aos agentes da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias)no trabalho de vistoriar locais que possam ser criadouros do Aedes e removê-los. Havendonecessidade, o Exército também poderá ser acionado.           O plano ainda prevê treinamento de profissionais de saúde de todo o Estado para diagnósticoe manejo clínico de casos suspeitos, oferta de exames sorológicos pelo Instituto Adolfo Lutz,inclusive para zika vírus, campanha maciça na mídia e parcerias com instituições dos setorespúblico e privado para disseminação da mensagem sobre a importância de toda a populaçãose envolver no combate aos criadouros do Aedes aegypti.           Também foi criada a Rede Sentinela com o objetivo de detectar precocemente a circulaçãodo vírus zika no Estado, reforçando as medidas de vigilância e controle. Haverá, ainda,vigilância especial com relação aos casos de microcefalia por meio da análise das notificaçõesfeitas ao CVE e dos bancos do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc).           Neste ano foram confirmados 630.021 casos de dengue no Estado de São Paulo. Segundolevantamento da Secretaria de Saúde por intermédio da Sucen, 80% dos criadouros domosquito estão nas residências. Não houve nenhum caso de febre chikungunya no Estado atéo momento. No primeiro semestre deste ano foram confirmados dois casos autóctones deinfecção pelo zika vírus, nas cidades de Sumaré e São José do Rio Preto. No momento não háa circulação do zika no Estado de São Paulo.            Grávidas e testes para zika - A Secretaria de Estado da Saúde vai oferecer, por meio doInstituto Adolfo Lutz, testes confirmatórios para zika vírus na rede de saúde. O exame desorologia pelo método Elisa, que permite detectar anticorpos no sangue mesmo após a faseaguda da infecção, estará disponível para investigação de todos os casos suspeitos. Os kitspara a realização dos testes de sorologia deverão chegar ainda neste mês e serão usados apartir do próximo ano. Além disso, o exame será implantado para o pré-natal de gestantes noSUS (Sistema Único de Saúde), mediante adesão dos municípios e por meio da criação de umprotocolo estadual.           (08/12/2015)        {gallery}dezembro_2015/combate-08-12-2015{/gallery} 
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