
• Sexta-feira continua com registros de chuvas na região 
entre o litoral e o leste do Paraná. Sobre a RMC a nebu-
losidade segue muito variável e possibilidade de chuvas 
ocasionais, enquanto interior do estado, sol e chuvas 
isoladas a tarde. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
07/02/20................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/02/20.................................R$ 39,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/02/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Vacinação contra sarampo começa nesta segunda-feira
 A primeira etapa 
da Campanha Nacional 
de Vacinação contra o 
sarampo deste ano co-
meça nesta segunda-fei-
ra (10) e vai até o dia 13 
de março. Para iniciar a 
campanha, o Paraná tem 
o quantitativo de mais de 
1,245 milhão de doses da 
vacina.
 “O objetivo desta 
campanha é interromper 
a circulação do vírus e 
garantir alta cobertura 
vacinal no Estado, que 
hoje está com cerca de 
90% para as crianças de 
um ano quando o ideal 
seria de 95% em todas 
as faixas etárias”, disse 
o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto. “A 
vacina é a única forma 
de proteção e está dis-
ponível nas Unidades 
de Saúde do Paraná”, 
acrescentou.
 Segundo ele, o 
Paraná acompanha as 
estratégias definidas 
pelo Ministério da Saú-
de, porém define ações 
diferenciadas para con-
ter a transmissão do ví-
rus no Estado. A campa-
nha nacional preconiza 
que nesta primeira etapa 
seja vacinado o público 
de cinco a 19 anos, en-
tretanto, analisando os 
casos de sarampo no 
Paraná, a faixa etária de 
20 a 29 anos é a mais 
acometida pela doença 
e, como forma de que-
brar a transmissão do ví-
rus, o Estado adota uma 

campanha contemplan-
do as pessoas de cinco 
até 59 anos.
 “A maioria dos 
casos confirmados de 
sarampo está na faixa 
etária de 20 a 29 anos, 
e por esse motivo o Pa-
raná, além de antecipar 
a campanha para este 
grupo que seria apenas 
em agosto, também fará 
a estratégia de vacinação 
indiscriminada, ou seja, 
todas as pessoas nessa 
faixa etária devem procu-
rar as unidades de saúde 
para se vacinar”, explicou 
a chefe da Divisão de Vi-
gilância do Programa de 
Imunização da Secreta-
ria, Vera Rita da Maia.
 Para as demais 
idades, de cinco a 19 
anos e dos 30 aos 59, a 
vacinação é seletiva. É 
necessário levar o com-
provante vacinal para 
verificação do esquema, 
pela unidade de saúde, 
pois somente será imuni-
zada a pessoa que nunca 
recebeu a dose ou que 
esteja com o esquema 
vacinal incompleto.

DIA D
 O secretário na-
cional de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Kle-
ber de Oliveira, estará 
em Curitiba dia 15 (sába-
do), dia D de mobilização 
nacional, para abertura 
da campanha nacional 
e incentivar a vacinação 
contra o sarampo. A Ca-
pital paranaense foi es-
colhida pelo alto número 

registrado de casos de 
sarampo.

BOLETIM
 O novo boletim 
epidemiológico do sa-
rampo divulgado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde nesta quinta-fei-
ra (6) confirma 23 novos 
casos da doença no Pa-
raná. O número subiu de 
808 na semana passada 
para 831 e permanecem 
em investigação 1.653.
 Cerca de 60% 
das confirmações foram 
registradas na capital 
paranaense. O público 
mais atingido pela doen-
ça são os jovens de 20 a 
29 anos, com 435 casos 
confirmados, seguido das 
pessoas entre dez e 19 
anos, com 216.
 No Paraná, após 
20 anos sem o registro 
da doença, em agosto de 
2019 foi confirmado o pri-
meiro caso de sarampo 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, em Campina 
Grande do Sul.

CAPACITAÇÃO
 O Paraná possui 
1.852 salas de vacinação 
dentro das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS). 
Já como uma política de 
intensificar ainda mais a 
cobertura adotada pela 
Secretaria, no final do 
ano passado, com apoio 
do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do MS, 
foi promovido um treina-
mento inédito envolven-
do mais de 1.200 profis-
sionais de saúde dos 399 

municípios do Paraná.
 Os participantes 
foram sensibilizados so-
bre a importância das va-
cinas e do papel que eles 
exercem como profissio-
nais que atuam na linha 
de frente, em contato di-
reto com a população.
 “Nosso objetivo é 
capacitar constantemen-
te todos os profissionais 
de saúde que atuam di-
retamente com a popula-
ção, motivando para que 
sejam os nossos interlo-
cutores e levem a cada 
cidadão a informação 
correta sobre as vacinas 
que fazem parte do ca-
lendário vacinal da rede 
do Estado”, enfatizou o 
secretário Beto Preto.
 A Secretaria or-
ganiza a rede de educa-
ção permanente sobre 
vacinação, oferecendo 
cursos e capacitações 
para os servidores das 22 
Regionais de Saúde.

DOENÇA
 O sarampo é 
uma doença infecciosa, 
transmitida por vírus e 
que pode ser contraída 
por pessoas de qualquer 
idade. As complicações 
decorrentes do saram-
po são mais graves em 
crianças menores de 
cinco anos e podem cau-
sar meningite, encefalite, 
pneumonia, entre outras. 
O vírus é transmitido pela 
respiração, fala, tosse e 
espirro. As micropartícu-
las virais ficam suspen-
sas no ar, por isso o alto 

poder de contágio da do-
ença.

SINTOMAS
 Os sintomas 
mais comuns são febre 
alta, tosse, coriza, con-
juntivite, exantema (man-
chas avermelhadas na 
pele que aparecem pri-
meiro no rosto e atrás da 
orelha e depois se espa-
lham pelo corpo), outros 
sintomas como cefaleia, 
indisposição e diarreia 
também podem ocorrer.
 Como não exis-
te tratamento específico 
para o sarampo, é impor-
tante ficar atento com o 
aparecimento dos sinto-
mas. Os doentes ficam 
em isolamento domiciliar 
ou hospitalar por um pe-
ríodo de sete dias a par-
tir do aparecimento das 
manchas vermelhas no 
corpo.

VACINAÇÃO
 A vacina contra 
o sarampo é gratuita e 
faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 
A Secretaria da Saúde 
orienta para que a po-
pulação fique atenta às 
datas da carteira de vaci-
nação e aos registros de 
doses.
 A dose zero deve 
ser aplicada em crianças 
entre seis e onze meses. 
A primeira dose deve ser 
aos 12 meses de vida 
com a vacina tríplice vi-
ral (que previne saram-
po, caxumba e rubéola), 
e a segunda dose aos 
15 meses de vida com 
a vacina tetra viral (que 
previne sarampo, rubé-
ola, caxumba e varicela/
catapora).
 A população com 
até 29 anos deve receber 

duas doses da vacina. E 
para as pessoas que es-
tão no grupo com idade 
entre 30 e 49 anos bas-
ta ter o registro de uma 
dose.
 Mulheres que es-
tão amamentando podem 
ser vacinadas. E aquelas 
que desejam engravidar, 
devem aguardar no míni-
mo 30 dias após receber 
a dose da vacina. Todos 
os profissionais da área 
da saúde devem ser va-
cinados com as duas 
doses da tríplice viral em 
qualquer faixa etária.
 Não tem indica-
ção para tomar a vacina 
pessoas com a imunida-
de baixa, mulheres grá-
vidas e menores de seis 
meses de idade e pacien-
tes que tomam medica-
ções imunossupressoras.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Biblioteca Pública ganha óculos para cegos e 
pessoas com visão reduzida
 A partir de feve-
reiro, cegos e pessoas 
com visão reduzida po-
derão utilizar a mais mo-
derna tecnologia de visão 
artificial do mundo para 
acesso a livros e artigos 
na Biblioteca Pública do 
Paraná, em Curitiba. A 
instituição recebe quatro 
aparelhos OrCam MyEye 
– um dispositivo acopla-
do a um óculos que foto-
grafa os textos, escaneia 
e os transforma em áu-
dio.
 A entrega acon-
teceu nesta quinta-feira 
(6), numa parceria entre 
a Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho e Se-
cretaria da Comunicação 
Social e da Cultura, que 
firmaram o termo conjun-
to de cessão de uso.

 O Paraná é um 
dos primeiros estados 
brasileiros a proporcionar 
esta solução inovadora, 
que permite a leitura e a 
identificação de pessoas 
pelos rostos, dentre ou-
tras funcionalidades.
 Os aparelhos fo-
ram adquiridos pelo De-
partamento de Política da 
Pessoa com Deficiência e 
da Assessoria de Gestão 
Inteligente e Inovação, 
vinculado à Secretaria da 
Justiça, Família e Traba-
lho. A equipe da secreta-
ria já realizou os testes e 
treinamentos com os fun-
cionários da BBP.
 “O atendimento 
e a política para a pes-
soa com deficiência é 
uma prioridade em nossa 
gestão, e quando conhe-

cemos essa tecnologia fi-
zemos todos os esforços 
para adquirir alguns equi-
pamentos e iniciar um 
projeto-piloto”, explica o 
secretário Ney Leprevost.
 “É uma política 
pública inovadora que 
oferecerá opções reais 
e eficientes para que as 
pessoas com deficiência 
visual possam usufruir de 
todo o acervo da Bibliote-
ca Pública. Mas, mais do 
que isso, oferecerá uma 
oportunidade inédita na 
vida dessas pessoas. É 
emocionante ver a rea-
ção de uma pessoa cega 
ao poder folhear um livro 
e pela primeira vez saber 
o que está escrito nele”, 
completa.
 Para o secretário 
da Comunicação Social e 

da Cultura, Hudson José, 
a oferta da tecnologia vai 
incrementar o atendimen-
to e atrair mais pessoas 
para a Biblioteca. “É um 
estímulo para que pes-
soas com necessidades 
especiais possam aces-
sar um vasto acervo lite-
rário”, destaca ele.
 O secretário ain-
da complementou que a 
aquisição destes equipa-
mentos segue a diretriz 
do Governo do Estado, 
voltada à aplicação da 
tecnologia para facilitar 
e gerar inclusão de toda 
a população. "Oferecer 
acesso à cultura é parte 
deste processo de adap-
tação e inclusão do ser 
humano, e este programa 
é um passo fundamental 
para garantir a igualdade 

e romper barreiras", com-
plementou.
 “Mais que um 
leitor de textos, o Or-
Cam MyEye possibilita 
autonomia ao usuário. A 
Biblioteca sempre visa a 
integração de seus usu-

ários e, com esse dispo-
sitivo, contaremos com 
uma importante ferra-
menta para a inclusão”, 
comemora Ilana Lerner, 
diretora da Biblioteca Pú-
blica do Paraná. No total, 
cinco OrCam MyEye fo-

ram adquiridos por deter-
minação do governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, que conheceu a 
tecnologia no ano passa-
do, durante exposição de 
inovações realizadas no 
Palácio Iguaçu. Fonte: ANP


