
rio das Administrações Regionais. O
tratamento é simples e eficaz, à base
do medicamento Lucantini, distribuí-
do pelo Ministério da Saúde. Quando
a doença é diagnosticada em sua fase
inicial, o índice de cura é de 98%.

Problema maior enfrentado pelas
autoridades de Belo Horizonte foi a
falta de conhecimento da doença, que
dificultou o diagnóstico de casos por
profissisonais da área de saúde, desa-
fiando os técnicos da P811. Por isso, a
Secretaria Municipal da Saúde - que
possui 120 técnicos e ou-
tras 60 pessoas cong

da:

tadas para combate
a doença - divul-
gou, para os 8.600
médicosde 811, um
informe científico
sobre o diagnóstico
e tratamento
Leishmaniose.Jáos
cos da rede munic
ceberam treinamen
cial, para agir nos casas de
sintomas da doença.

Além do exame de cães e
do preparação dos profissionais da
área, a Secretaria Municipal da Saú-
de tem combatido a doença através da
eliminação do mosquito transmissor.
Mais de 5.700 casas foram borrifadas
nas regiões Leste e Nordeste.

Em Minas Gerais, no ano passado
foram registrados 85 casos, dos quais
26 em Belo Horizonte e 30 em Montes
Claros. Outras cidades onde ocorreu.
a doença foramManga (3), Portei rinha
(5), Araçuaí (2) e Itacarambi (2).

Anote os seguintes telefones:
Distritos Sanitários da PBH nas Administrações Regionais

Leste -463-6788	Noroeste - 464-2608 Venda Nova - 451 -
Centro-Sul - 277-7698	Oeste - 334-8880	Barreiro - 383-7700
Nordeste - 486-2755	Pampulha - 498-2595 Norte - 494-2093
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\J\ IBish.maníoose: que bicho é esse?
Em 7989, surgiram, em Belo Horizonte, os

primeiros casos de Leishmaniose visceral ou calázar,
que é uma doença que ataca principalmente os cães e

e ser transmitida ao homem através da picada do
mosquito palha, cientificamente conhecido como

Fleh6tomo. Passados cinco anos, a doença se tornou
uma epidemia e 26 pessoas foram infectadas, quatro

falecendo em 7994. Este ano, sete casos já foram
registrados, sem nenhuma morte.

o'.
rito

Secretaria treina

os profissionais da

area da Saúde

A doença chegou à Região Metro-
politana, segundo a Secretária Muni-
cipal da Saúde de Belo Horizonte,
atravésda cidadedeSabará. Em 1993,
foi iniciado um "i nquérito canino" para
se conhecer o quadro. As regiões Leste
e Nordeste foram apontadas como as
de maior incidência na Capital. Al-
guns casos, entretanto, foram
registrados recentemente no Bairro da
Serra, na região Centro-Sul.

Belo Horizonte tem 220 mil cães,
conforme estimativa das autoridades
da área, e, logo após o "inquérito
canino", foi iniciado um trabalho in-
tensivo, com a coleta de sangue de
100% dos cães encohtrados nos bair-
ros mais atingidos. Foram examina-
dos 30 mil cães pelo Serviço deCon-
trole de Zoonoses e 949, sacrificados.
por serem portadores da doença.

Cláudia Lourenço, do Serviço de
Controle de Zoonoses, explica que
não existe alternativa para os cães
infectados. Eles devem ser sacrifica-
dos porque não reagem ao medica-
mento existente. O tempo de incuba-
ção da doença, no caso do cão, é de
dois a sete meses. Já no homem é de
dois meses. Nem toda pessoa picada
pelo mosquito, entretanto, desenvolve a
doença, ressalta.

Quem apresenta os sintomas, po-
rém, deve procurar o Distrito Sanitá-


