Jaboatão dos Guararapes promove série de ações em alusão à Campanha
Mundial de Luta Contra a Tuberculose

A Secretaria Saúde do Jaboatão dos Guararapes realiza, de 24 a 31 de março de 2017, diversas
atividades em alusão à Campanha Mundial de Luta Contra a Tuberculose. Durante esse período,
todas as unidades de saúde do município intensificarão ações de combate e irão promover ações
educativas a fim de favorecer a redução do estigma e do preconceito que permeiam a doença, por
meio da realização da busca ativa de sintomáticos respiratórios, distribuição de panfletos e coleta de
exames.
A tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível e que afeta prioritariamente os pulmões. Com
elevadas chances de cura quando diagnosticada precocemente, o tratamento contra a doença é
gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Pessoas que apresentarem tosse por mais de duas semanas devem procurar a unidade de saúde
mais próxima de sua residência para que se submeter à avaliação clínica e coleta do exame para
diagnóstico.
No Brasil, a tuberculose é um sério problema de saúde pública. A cada ano, são notificados
aproximadamente 70 mil novos casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência da doença. No
ano de 2014, o Estado de Pernambuco detectou 4.572 casos de tuberculose e, no ano de 2013,
registrou 351 óbitos em decorrência da doença. Anualmente, Pernambuco registra, em média, 4,5
mil novos casos da doença, com cerca de 350 mortes.
O município do Jaboatão dos Guararapes detectou, em 2016, 315 casos de tuberculose, 14 casos de
coinfecção de TB/HIV e registrou 36 óbitos.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DA CAMPANHA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE
2017
Mercado Público das Mangueiras – 24/03/2017 – 7h h às 12h
Policlínica Mariinha Melo – 24/03/2017 – 8h às12h
Policlínica José Carneiro Lins – 30/032017 –
8h às 12h
Terminal Integrado de Cajueiro Seco – 31/03/2017 – 8h às 12h

Compartilhe isso:
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
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