
TANGARÁ DA SERRA

Somente nos cinco 
primeiros meses desse 
ano, o número de casos 
diagnosticados do ví-
rus HIV em Tangará da 
Serra quase ultrapas-
sa os registrados entre 
janeiro a dezembro de 
2016. No ano passa-
do, apenas no Centro 
de Testagem e Aconse-
lhamento e Serviço de 
Assistência Especiali-
zada (CTA/SAE) foram 
confirmados 26 casos, 
sendo que entre janei-
ro desse ano até o dia 
17 desse mês, a unida-
de já diagnosticou 21 
casos positivos.

De acordo com a en-
fermeira do CTA SAE, 
Cláudia Cunha Olivei-
ra, o aumento se deve 
ao diagnóstico preco-
ce da doença. “Diaria-
mente a gente tem o 
fluxo de testagem rá-
pida. Creio que esse 
aumento acontece por-
que a gente melhora 
o diagnóstico e oferta 

mais testes rápidos de 
qualidade, aumentan-
do assim o índice de 
detecção”, comentou 
a enfermeira, desta-
cando que a situação 
é considerada preocu-
pante.

“É um dado impor-
tante e que vem au-
mentando. Esses 21 ca-
sos são exclusivos de 
Tangará da Serra, mas 
o CTA SAE atende ou-
tras nove cidades, que 
já chegam ao número 
de 32 pacientes diag-
nosticados positivo na 
regional”, informou a 
responsável, alertando 
ainda que a prevenção 
é a melhor arma contra 
o vírus HIV.

Atualmente, o tra-
tamento em pacientes 
soropositivos ofere-
cido no Brasil é con-
siderado o melhor 
do mundo, devido ao 
investimento oferta-
do pelo Ministério da 
Saúde. Em Tangará da 
Serra, o paciente com o 
diagnóstico confirma-
do é encaminhado para 
médico infectologista, 

enfermeiro, farmacêu-
tico, nutricionista e 
psicólogo. O teste rá-
pido é feito de forma 
gratuita.

Em Mato Grosso, 
446 casos de Aids em 
adultos foram regis-

trados em 2016, ou 
seja, em média, mais 
de uma pessoa por dia 
descobriu que tinha a 
doença no Estado. Para 
o HIV em adulto, no 
mesmo período foram 
notificados 632 casos, 

sendo os municípios 
com as maiores notifi-
cações Cuiabá, Sinop e 
Várzea Grande. Foram 
mais de dois casos des-
cobertos por dia.

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, do ano 

2000 a junho de 2016, 
observou-se um to-
tal de 634.051 casos 
de Aids no Brasil. A 
detecção de AIDS em 
2015 apresentou uma 
taxa de 19,2 a cada 100 
mil habitantes.
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Infecções por HIV já chegam a 
80% do total registrado em 2016

No ano passado, 26 casos foram registrados. Nos primeiros meses de 2017, 21 já foram confirmados. Teste rápido pode ser feito de forma gratuita

Projeto quer  implantar unidades em cinco polos do estado

MATO GROSSO

Governo analisa parceria com 
Hospital de Câncer de Barretos

A Secretaria de Es-
tado de Saúde recebeu 
a visita na última quar-
ta-feira, 17 de maio, de 
representantes do Hos-
pital de Câncer de Bar-
retos (SP) para tratar 
sobre a possibilidade 
de implantação de uma 
unidade avançada de 
prevenção ao câncer de 
mama em Mato Grosso. 
O projeto apresentado 
a secretários-adjuntos 

e assessores da pasta 
é implantar unidades 
em cinco polos do es-
tado. O polo central, 
de acordo com o pro-
jeto, seria a Capital, 
Cuiabá, seguido pelas 
unidades de abrangên-
cia satélites nos muni-
cípios de Rondonópo-
lis, Sinop, Cáceres e 
Barra do Garças.

A proposta prevê o 
atendimento a 55 mil 
mulheres entre 40 e 
69 anos, com exames e 
diagnósticos de câncer 

de mama, biopsia de 
mama e colo de útero, 
além de consultas mé-
dicas na especialidade 
e aulas de educação 
continuada para pro-
fissionais de saúde da 
região.

Para a realização 
dessas atividades, 
cada polo receberia 
uma unida fixa e uma 
móvel, um caminhão 
trucado de 11 metros 
adaptado para a reali-
zação de mamografia 
digital.
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