4

Saúde

TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
QUARTA-FEIRA - 09 DE JANEIRO DE 2019

Diário da Serra

FALE COM O DS:
ds@diariodaserra.com.br

www.facebook.com/jornalds

PARCERIA

PREOCUPANTE

Município irá ceder médico
para atender área indígena

Mato Grosso registra
aumento de pessoas
infectadas pelo HIV

Atendimento será
realizado todas as
quintas e sextas,
em duas aldeias
RODRIGO SOARES / Redação DS

A Secretaria Municipal
de Saúde de Tangará da
Serra cedeu um profissional habilitado através do
programa Mais Médicos
para atender a população
indígena. A partir da próxima semana, o atendimento será realizado todas as
quintas e sextas-feiras, nas
Aldeias Formoso e Rio Verde.
De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Itamar Bonfim, até então a
área indígena de Tangará
da Serra não tinha conseguido médicos do programa do Governo Federal.
“Aqui no município temos
15 vagas para o Mais Médicos, sendo que 14 já estão
preenchidas. Além dessas,
tem vagas para dois médicos para área indígena por
meio do Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEIs). Porém, essas duas
vagas ainda não foram preenchidas”, explicou Bonfim, destacando que diante
da situação, o Município
cedeu um dos médicos que
atende na área rural para
prestar atendimento à população indígena, enquanto as duas vagas do DSEIs
não são preenchidas.
“Eles (indígenas) encontram-se sem médico e
alguns fazem uso de medicamento controlado e
outros fazem tratamento

Teste rápido é oferecido pelo SUS

O Bom da Notícia

Profissional irá atender a partir da próxima semana

contínuo. Para retirar medicamento eles precisam
de receita, e para isso precisam de médico. Diante
disso fizemos uma reunião
e vamos ajudar a saúde indígena até que convoque o
profissional do Mais Médicos”, relatou o secretário.
Apesar do atendimento
médico ocorrer apenas nas
Aldeias Formoso e Rio Verde, ainda de acordo com
Itamar Bonfim, indígenas
de outras aldeias poderão
ser atendidos normalmente. “Os indígenas que es-

tão mais longes poderão
ser atendidos em uma das
duas aldeias onde o médico estará prestando o serviço. Lembrando que isso é
uma parceira da Secretaria
Municipal de Saúde com
a população indígena de
Tangará da Serra. A gente
não teria obrigação, mas
como a gente tem indígena
como cidadão tangaraense
e usuário do SUS, estamos
fazendo essa parceria até
regularizar a situação do
Mais Médicos”, finalizou
Bonfim.

Mato Grosso registrou
um aumento significativo no número de pessoas infectadas pelo vírus
HIV (Imunodeficiência
Humana). Levantamento
realizado pelo Ministéro da Saúde aponta que
a incidência do caso no
Estado 905% nos últimos
10 anos.
Segundo o Boletim epidemiológico
divulgado
em dezembro, de 76 notificações em 2007, Mato
Grosso passou para 764
em 2018. Somente nos
dois últimos anos, 2017 e
2018, o crescimento foi de
32%. Mato Grosso registrou 871 pessoas infectadas com o vírus HIV e 434
pessoas desenvolveram a
AIDS, ou seja, o vírus que
estava encubado reagiu e
a pessoa ficou doente.
Os dados apontam ainda que em 2017, cerca de
210 moradores do Estado
morreram em razão de

complicação da AIDS.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, em 2018 Mato
Grosso registrou 26,2 casos de HIV a cada 100 mil.
Jovens entre 20 e 29 anos
tem a maior taxa de detecção com registro de 52,7
jovens a cada 100 mil.
Em relação ao sexo,

Entre
2017 e 2018,
o crescimento
foi de 32%
71,9% dos casos no estado são em Homens
e 28,1% em Mulheres.
Mato Grosso ocupa a
11ª posição no pais no
ranking que considera todos indicadores da
Aids (detecção, mortalidade e outros) e entre as
capitais Cuiabá aparece
em 7º lugar.

