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Aedes
Campinas contra o mosquito
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Cidade espera kit para exame ‘triplo’
Câmara vai engrossar pedido por testes que ajudam a detectar zika, chikungunya e dengue
Agência Brasil
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A Câmara de Campinas vota
hoje o projeto para que o Ministério da Saúde encaminhe
à cidade os Kits Nat Discriminatório — testes para a realização de diagnóstico de dengue,
zika vírus e chikungunya. Os
kits são desenvolvidos pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e permitem realizar a
identificação simultânea do
material genético dos três vírus com maior agilidade e a redução do custo de aplicação
do teste.
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Em São Paulo,
Adolfo Lutz receberá
8 mil unidades
A proposta é de autoria do
vereador Carmo Luiz (PSC).
“A Região Metropolitana de
Campinas sofreu com o histórico de casos de dengue. Nesse momento faremos o possível para trazer todos os recursos disponíveis para ajudar a
população”, disse. Ele pede
também que a população se
empenhe na luta contra o
mosquito que transmite as
três doenças.
De acordo com o Ministério da Saúde, os kits serão encaminhados a 27 laboratórios
centrais (Lacen) do MS, localizados em cada estado do País.
Em São Paulo, o Instituto
Adolfo Lutz receberá 8 mil unidades do kit. Nesta primeira
etapa serão distribuídos 250
mil testes, produzidos pela
Fiocruz, no Rio de Janeiro.
O diretor da divisão de hemoterapia do hemocentro da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Marcelo Addas Carvalho, explica
que o Kit Nat está em fase de
desenvolvimento em parceria
com instituições de pesquisas
do Paraná e oferecerá um
diagnóstico diferenciado. “O
teste não deve ser feito em cima das transfusões de sangue, porque na forma de transmissão pelo mosquito, o risco
é milhares de vezes mais alto
do que por transfusão. Provavelmente serão feitos testes
em casos clínicos, em situações de risco como as gestantes”, comentou.
Os Kits Nat Discriminatório para dengue, zika vírus e
chikungunya
garantirão
maior agilidade para o diagnóstico realizado na rede de
laboratórios do Ministério da
Saúde, além de reduzir os custos e permitir a substituição
de insumos estrangeiros por
um produto nacional. O kit
poderá ser usado para o diag-

1,2
MIL
Casas foram vistoriadas nos dois
mutirões contra o Aedes feitos
pela Prefeitura de Campinas.

Sanofi Pasteur
respondeu ao apelo
da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e
anunciou que está se
lançando na busca de uma
vacina contra o zika vírus.
Em um comunicado, a
empresa francesa indicou
que sua vacina contra a
dengue está prestes a ser
lançada e não descarta
usar o produto também
como forma de inibir o
zika. Com 1 bilhão de doses
de vacinas produzidas por
ano, e atendendo a 500
milhões de pessoas, a
Sanofi Pasteur não esconde
que a nova produção para
o zika vírus pode levar
anos. Mas, ainda assim,
insiste que poderá apoiar
sua pesquisa no
desenvolvimento de outros
produtos. Para os
franceses, “o sucesso
obtido no desenvolvimento
de vacinas contra vírus
similares” pode acelerar o
processo. Um deles seria a
vacina contra a dengue
que, em 20 anos, já custou
1 bilhão de euros para a
empresa. Conhecida como
Dengvaxia, a nova vacina
recebeu seu primeiro sinal
verde em dezembro dos
reguladores mexicanos.
(Da Agência Estado)

Técnico da Fiocruz com amostragens de exame feito pelo Kit Nat Discriminatório: distribuição, por enquanto, não é garantida para todo o País
Carlos Sousa Ramos/30jan2016/AAN

“O combate
(ao mosquito
Aedes aegypti)
será prioridade
neste ano.
Não faltarão
recursos.”
DILMA ROUSSEFF

Agentes recolhem entulhos na Vila Costa e Silva, no mutirão realizado no último sábado: ações serão estendidas para toda a cidade pela Prefeitura

Mutirões recolhem 20 caminhões de sujeira
Secretaria de Saúde
de Campinas vem
desenvolvendo uma
série de ações com o
objetivo de reduzir o índice
de infestação do Aedes
aegypti, mosquito
transmissor da dengue, da
chikungunya e do zika
vírus, e diminuir a
incidência de casos dessas
doenças na cidade.
Entre as ações estão os
mutirões, que vêm sendo
realizados nos bairros. O
primeiro ocorreu na Vila
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Santa Isabel, no distrito de
Barão Geraldo, no último
dia 23 de janeiro. Dez
equipes de funcionários da
Administração, voluntários
recrutados pela Defesa Civil
e integrantes da
comunidade Santana
percorreram
aproximadamente 24
quarteirões, para distribuir
folhetos educativos e
orientar os moradores no
sentido de evitar criadouros
do mosquito transmissor
das doenças.

Os voluntários entregaram
300 cartilhas ‘Todos contra
a dengue’, voltadas para
crianças. No último sábado,
30, foi a vez da Vila Costa e
Silva receber a ação. Foram
250 pessoas envolvidas na
ação, que visitaram 1,2 mil
casas do bairro. Foram
retirados 20 caminhões de
entulho, o que corresponde
a 100 toneladas de material.
Os próximos mutirões
ainda não têm datas
definidas. (Inaê
Miranda/AAN)

nóstico laboratorial dos três vírus, para dois ou para cada
um separadamente.
Esforço federal

A presidente Dilma Rousseff
disse ontem em Brasília, em
seu discurso na cerimônia de
abertura dos trabalhos legislativos no Congresso, que não
faltarão recursos no combate
ao zika vírus no Brasil. A presidente disse na cerimônia que
o enfrentamento ao zika vírus
e à microcefalia serão uma
das prioridades este ano.
“Não faltarão recursos e contarei com a sensibilidade do
Congresso”, afirmou. Dilma
também disse que está preparando a rede de saúde para
atender às crianças com a má-

Presidente

formação e que, se necessário, a oferta de equipamentos
será ampliada. “Estamos agindo em todo o Brasil, mobilizando profissionais das Forças Armadas. Iniciamos a campanha nacional e faremos a
primeira grande mobilização
em 13 de fevereiro”, disse a
presidente, que também destacou o incentivo à participação
de estudantes de todo o Brasil
na mobilização contra o mosquito. “Todos os prédios do governo federal passam por limpeza para eliminar os criadouros do mosquito”, disse ainda.
“Ao mesmo tempo, iniciamos
a capacitação de servidores federais para atuar na mobilização da sociedade.” (Com
Agência Estado)

