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EDITORIAL

E

sta é a décima segunda edição do boletim informativo elaborado pelo Departamento
de Vigilância em Saúde com o objetivo de fornecer informações de interesse para os
profissionais de saúde e assim se tornar um instrumento a ser usado para o
desenvolvimento da organização e do planejamento de ações, com definição de
prioridades, cujos reflexos beneficiam a relação entre os serviços de saúde e os seus usuários.
Nesta edição apresentaremos mais um passo no combate ao Aedes aegypti com a criação do
Comitê de Enfrentamento às doenças causadas por tal vetor. No mesmo foco, do controle de
zoonoses, abordaremos o assunto da Leishmaniose Visceral, tema com o qual fora trabalhado pelo
técnico da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis junto aos agentes de saúde e
endemias para dar início à implantação do programa de Leishmaniose no município.
Ainda, na mobilização ao enfrentamento do HIV e às demais infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs), apresentaremos os resultados obtidos através da realização dos Testes Rápidos
na Atenção Básica. Boa leitura e até a próxima edição!
Link de acesso: www.candeias.mg.gov.br

Comitê de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika
A Secretaria Municipal de Saúde tem tomado diversas providências no combate ao mosquito
Aedes Aegypti partindo da integração de diversos setores da administração (saúde, agricultura, obras
e serviços, jurídico, fiscalização, imprensa, educação entre outros ) para a criação do COMITÊ
INTERSETORIAL MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO MUNICÍPIO
DE CANDEIAS. No dia 09/11/2017 representantes de tais setores se reuniram na Câmara Municipal e
deram início a implantação do comitê.
O Comitê é constituído por
membros permanentes que são técnicos
ou representantes de instituições,
entidades da sociedade civil e órgãos
públicos.
As instituições e entidades indicaram
um representante titular e um suplente, com
mandato dos titulares para 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogado por igual período.
Os
suplentes
substituirão,
automaticamente, seus respectivos titulares

em caso de impedimento de cumprimento do mandato até o final, devendo a instituição ou entidade
indicar novo suplente.
A participação das diversas instituições mencionadas não fazem parte do governo municipal
dependerá da aquiescência delas. Assim compete à Comissão de Mobilização analisar, propor,
assessorar, cooperar, monitorar, acompanhar e direcionar as ações de comunicação e mobilização
para a população em geral na prevenção e controle da Dengue, Zika e Chikungunya em Candeias.
Sempre que houver necessidade, as Comissões Técnica e de Mobilização poderão ser
convocadas de forma extraordinária pelo Presidente do Comitê.
Como desdobramento da reunião, foi agendada para o dia 22/12/2017, a segunda reunião do
Comitê que trará como pauta o resultado do Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes
aegypti (LIRAa), realizado na ultima semana de novembro que avalia o índice de infestação por
localidade, preconizado pelo Ministério da Saúde. Com posse desses dados, somados ao quantitativo
de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica será traçado o cronograma de ações para o ano de
2018.
Nesta fase, entra em campo os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, técnicos
da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica, a equipe da Secretaria de Infraestrutura com o
serviço de limpeza. Os profissionais vão atuar percorrendo as residências e orientando os moradores
em relação aos riscos do mosquito e convocando a limpar as casas e quintais regularmente. Dando
continuidade ação de aplicação de larvicida biológico, que já é rotina dos agentes de Endemias do
Município.

Leishmaniose Visceral Canina
No início do mês de Dezembro, a equipe de Vigilância em Saúde juntamente com todos os
|Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde se reuniu com o Técnico Responsável pelo
controle da Leishmaniose Canina da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis: Gilmar para
uma capacitação sobre a doença, apresentando o Programa de Controle de Leishmaniose que está
em fase de elaboração. Para dar início ao programa foi solicitado um levantamento a respeito do
quantitativo de cães presentes nas áreas urbanas e rurais do município.
O que é a Leishmaniose Visceral?
Doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania, espécie Leishmania
(Leishmania) chagasi, que compromete vísceras. Acomete mamíferos domésticos e silvestres
tornando-os reservatórios.
Quem são os vetores?
Os vetores da leishmaniose visceral são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos
popularmente como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre outros. No Brasil, duas espécies, até o
momento, estão relacionadas com a transmissão da doença Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi.
Qual a forma de transmissão?
A forma de transmissão é através da picada da fêmea dos vetores - L. longipalpis ou L. cruzi –
infectados pela Leishmania (L.) chagasi. Não ocorre transmissão direta da LV de pessoa a pessoa.
Como a doença se manifesta?
A LVC é uma doença sistêmica grave, de início insidioso e evolução lenta. Os sinais clínicos
variam de animal para animal dependendo da resposta imune. Assim, o quadro clínico dos cães
infectados apresenta um espectro de características clínicas que varia do aparente estado sadio a um
severo estágio final. De acordo com os sinais clínicos, podemos classificar: a) Cães assintomáticos:
ausência de sinais clínicos; b) Cães oligossintomáticos: presença de adenopatia linfóide, pequena
perda de peso e pelo opaco; c) Cães sintomáticos: além de adenopatia linfóide, perda de peso e pelo
opaco, podem apresentar todos ou alguns sinais mais comuns da doença que são: alterações

cutâneas (alopecia, eczema furfuráceo, úlceras e hiperqueratose), onicogrifose (crescimento
exagerado das unhas), emagrecimento acentuado, ceratoconjuntivite e paresia de membros
posteriores.
O que define um caso canino suspeito?
Cão apresentando 3 (três) ou mais dos seguintes sinais clínicos: febre irregular, apatia,
emagrecimento, descamação furfurácea em geral no plano nasal, úlceras na pele, alopecia
principalmente ao redor dos olhos, orelhas e extremidades, ceratoconjuntivite, crescimento anormal
das unhas, diarréia, hemorragia intestinal, linfoadenopatia e esplenomegalia.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico da LVC compreende a associação de dados clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos. Pela semelhança com outras enfermidades infecto-contagiosas que acometem os
cães, o diagnóstico clínico é de difícil determinação. A confirmação da doença é feita pelo
diagnóstico laboratorial baseado em exames sorológicos e parasitológico.
Prevenção da Leishmaniose Visceral Canina (LVC)
A vacina é comercializada no Brasil desde 2004 e deve ser iniciada em cães a partir dos 4 meses de
idade, saudáveis e previamente testados para a doença. O protocolo completo é de três doses, com intervalo
de 21 dias entre cada aplicação. A revacinação deve ser feita um ano após a primeira dose e, a partir daí, basta
uma dose de vacina para manter o animal imune.
O cão só estará protegido 21 dias após a terceira dose da vacina. Até que se cumpra esse período (63
dias da primeira dose) o animal poderá contrair a doença, portanto outras medidas de prevenção devem ser
adotadas até o esquema vacinal estar completo.

Medidas adicionais de prevenção
1. Mantenha o animal dentro de casa ao entardecer (entre 18h e 6h). Coloque telas nas janelas e no canil,
espalhe vasos de citronela pelo quintal. Nunca leve o cão para áreas endêmicas (cidades onde já existe a
doença) sem que ele esteja protegido.
2. Limpe seu quintal. Recolha folhas, flores e frutos caídos e as fezes dos animais. Feche bem o seu lixo.
3. Coloque repelente (coleira ou spray) no seu cão e o proteja da Leishmaniose Visceral Canina.

TESTES RÁPIDOS DE IST NA ATENÇÃO BÁSICA
A implantação dos testes rápidos para diagnóstico da infecção pelo HIV e triagem de sífilis na
Atenção Básica, do Sistema Único de Saúde (SUS), forma o conjunto de estratégias do Ministério da
Saúde, que tem como objetivo a qualificação e a ampliação do acesso da população brasileira ao
diagnóstico do HIV e detecção da sífilis.
O diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV e da sífilis durante o período gestacional é
fundamental para a redução da transmissão vertical. Nesse sentido, verifica-se a necessidade das
equipes de Atenção Básica em realizar os testes rápidos para o diagnóstico de HIV e para a triagem
da sífilis no âmbito da atenção ao pré-natal para as gestantes e suas parcerias sexuais. A ampliação
do acesso e da melhoria da qualidade do pré-natal na Atenção Básica se apoia na oferta e na
execução dos testes rápidos de HIV e de sífilis.
O Ministério da Saúde recomenda às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que adotem
medidas que facilitem o acesso ao diagnóstico de HIV e triagem da sífilis por meio dos testes rápidos,
sobretudo para as gestantes e suas parcerias sexuais, tais como:
- Ofertar teste rápido de sífilis e HIV nas Unidades Básicas de Saúde (UBS);
- Solicitar os testes rápidos de HIV e sífilis junto ao Departamento de DST/Aids e Hepatites
Virais, do Ministério da Saúde;
- Articular medidas locais que garantam a logística (acondicionamento, distribuição e
transporte) e a execução dos testes rápidos nas UBS com qualidade e confiabilidade;
- Avaliar a capacidade laboratorial instalada para a realização dos exames complementares e
de monitoramento do tratamento e de cura para a sífilis;

- Planejar e organizar as capacitações dos profissionais de Atenção Básica para a execução dos
testes rápidos de HIV e sífilis;
- Apoiar e monitorar a alimentação dos sistemas de informação para registro da realização
dos testes rápidos, como SISPRÉ-NATAL WEB, Boletim de Produção Laboratorial (BPA individualizado)
do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento (SIGTAP), bem como o SINAN.
A redução das taxas de transmissão vertical do HIV e a eliminação da sífilis congênita, bem
como a redução da mortalidade materna e infantil evitáveis são deveres de todos nós. Entretanto,
sua implantação só será possível por meio da cooperação, da sensibilização e do trabalho
interfederativo de gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS.
Os testes rápidos começaram a ser realizados em Candeias no mês de Novembro em todas as
unidades de Saúde da família para toda a população.
Até o momento foram realizados 300 testes para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Deste total
apenas dois resultados positivos de testes para sífilis.
O que são os testes Rápidos?
Testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas
em, no máximo, 30 minutos. Além disso, são de fácil execução e não necessitam de estrutura
laboratorial.
Os testes rápidos são, primariamente, recomendados para testagens presenciais. São realizados com
amostra de sangue retirada da polpa digital, ou com amostras de fluido oral.
O Governo Federal fornece, atualmente, testes rápidos para a triagem e/ou o diagnóstico de HIV, sífilis
e hepatites B e C.

Qual profissional de saúde é habilitado para a realização de testes rápidos?
Conforme a Portaria n° 29, de 17 de dezembro de 2013, que aprova o Manual Técnico para o
Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças, somente o profissional pode realizar o teste
rápido, desde que tenha sido capacitado pessoalmente ou à distância. O Departamento de Vigilância,
Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e Hepatites Virais (DIAHV) fornece capacitação à distância
gratuitamente por meio do Telelab (http://www.telelab.aids.gov.br/), onde estão disponíveis vídeos
com procedimentos para a realização dos testes rápidos. Porem a interpretação do resultado e
divulgação do mesmo pode ser feita somente pelo profissional médico, enfermeiro, farmacêutico e
apoio do psicólogo.
O TESTE DE INFECÇÂO SEXUALMENTE TRANSMISSÌVEL (IST) É GRATUITO,
SIGILOSO E UM DIREITO SEU!
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