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COMBATE À DENGUE
LIRAa

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes
aegypti (LIRAa), surgiu em 2003. Inicialmente, a
ideia era fazer o levantamento apenas no período
que antecede o verão, época com maior chance
de proliferação do mosquito. Entretanto, foi
identificada a necessidade de prevenção o ano
todo, já que mesmo em épocas em que a
proporção do Aedes é menor, como nos períodos
de seca e frio, o mosquito se reproduz.
Quem realiza a visita nas casas são os Agentes de
Combate às Endemias (ACE), onde vistoriam as
residências para verificar a existência de focos do
mosquito em vasos de plantas, garrafas, latas,
ralos e outros objetos que possam acumular
água. Ao encontrar água parada e com presença
de larvas de mosquito, as recolhem e
encaminham para análise.
Esta atividade é muito importante para
prevenção de Dengue, Zika e Chikungunya. O

www.perdizes.mg.gov.br

Ministério da Saúde recomenda que a margem de
segurança é abaixo de 1%.
Em Perdizes o LIRAa aconteceu entre os dias 23 a
27 de outubro. Foram vistoriados 489 imóveis
(dos 6166 existentes), deste total foram
encontrados seis focos, que foram rapidamente
enviados para análise e ficou constatado que um
era de Aedes aegypti, encontrado em um ralo no
Centro da cidade.
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COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE MOBILIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE, CHIKUNGUNYA
E ZIKA DO MUNICÍPIO DE PERDIZES
Criado através do Decreto 1749, de 10 de
Novembro de 2017, tem como competências:
Propor, monitorar, avaliar e contribuir para a
execução das ações de Mobilização, Prevenção e
Controle de Dengue, Chikungunya e Zika em
Perdizes-MG;
Definir e estabelecer critérios e princípios para o
desenvolvimento e avaliação das ações
referentes à Prevenção e Controle de Dengue,
Chikungunya e Zika;
Apresentar propostas de parcerias entre
sociedade civil e órgão públicos referentes à
prevenção e Controle de Dengue Chikungunya e
Zika;
Implementar, desenvolver e monitorar práticas
educativas tendo por base ações de comunicação
para incentivar os processos de mobilização e
adesão das sociedade, de maneira consciente e
voluntária para o enfrentamento e Controle de
Dengue, Chikungunya e Zika.
A Comissão Técnica é composta pelos seguintes
membros:
Rubiane Flausino Dias
Antônio Donizete de Araújo
Samara Pelegrini Silveira Barbosa
Getúlio Aparecido Ferreira
Fernanda Patrícia Cardoso
Jane Floripes Rigolfo
Regina Abadia Matos
Aryelle Cristina Rodrigues Castro
Rodrigo Ribeiro de Araújo Alves
Danielle Santos Rosa
Dirlei de Oliveira Morais
Cairo Murilo de Araújo Silva
Camilla Supranzetti de Rezende
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Composição da Comissão de Mobilização:
I.
Representante da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente: Graciene Maria
Guimarães
II.
Representante da Secretaria Municipal de
Educação: Maria José de Oliveira
III. Representante da Secretaria Municipal de
Transportes e Obras Públicas: Amanda Cristina
Duarte
IV.
Representante do Conselho Municipal de
Saúde: Leonardo Almeida Flores
O referido Comitê tem sua agenda anual de
reuniões nas primeiras terça feiras de cada mês.
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A campanha busca ampliar a conscientização
sobre as doenças, chamar a atenção para os
tratamentos adequados e formas de prevenção,
além de reforçar a importância do diagnóstico
precoce. Segundo a coordenação do Programa
de ISTs/Aids e Hepatites Virais da SES-MG,
apesar dos grandes avanços em relação ao
tratamento e qualidade de vida dos portadores
do vírus HIV, um dos maiores problemas que
envolvem a AIDS continua sendo a falta de
diagnóstico precoce.
Isto porque o vírus causador da infecção possui
uma chamada janela imunológica (fase em que o
vírus encontra-se indetectável no sangue) e a
pessoa poderá transmitir o Vírus mesmo não
apresentando sintomas. Quanto mais cedo
descoberto, mais rápido será o tratamento. Por
isso é tão importante reforçar as informações
sobre a doença.
O Brasil é referência internacional no tratamento
de HIV/AIDS. Por meio do SUS é disponibilizado
aos soropositivos os antirretrovirais,
mensalmente, por meio das Unidades
Dispensadora de Medicamentos (UDMs) dos
CTA/SAE.
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Multiplicação do vírus HIV e fortalecer o sistema
imunológico. O tratamento contínuo com os
remédios reduz a mortalidade e o número de
internações e infecções por doenças
oportunistas, que atacam o sistema imunológico.
Seu uso é fundamental para aumentar o tempo e
a qualidade de vida de quem tem HIV/Aids.
Além da distribuição gratuita de preservativos
pelos Serviços de Saúde também dá outras
recomendações:
Realizar teste rápido de HIV/Aids, Sífilis e
Hepatite B e C nas Unidades Básicas de Saúde;
Fazer uso do preservativo (masculino ou
feminino) em todas as relações sexuais;
Não compartilhar agulhas e seringas;
Usar material esterilizado na aplicação de
tatuagens e piercings;
Realizar os exames de pré-natal, durante a
gestação;
Evitar materiais não esterilizados em clínicas
odontológicas, nas manicures, barbearias, etc;
Evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas
ilícitas. Elas podem alterar o nível de consciência
do indivíduo e a capacidade de tomar decisões
sobre a forma de se proteger.
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