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Encontro de coordenadores 
da Saúde reforça necessidade 
da vacinação
 A neces-
sidade de refor-
çar a imunização 
em todo o Paraná 
é o foco do en-
contro que reúne 
os coordenado-
res das 22 Regio-
nais de Saúde do 
Estado. A reunião 
aconteceu nos 
dias 17 e 18 de 
junho no auditó-
rio da 2ª Regional 
em Curitiba.
 “A vaci-
nação é uma das 
atividades mais 
importantes da 
Saúde porque 
trata da preven-
ção, da proteção 
e do cuidado”, 
disse o secretário 
da Saúde, Beto 
Preto. Por isso, 
segundo ele, é 
necessário refor-
çar a importância 
da imunização. 
“Carteira de va-
cinação em dia é 
sinônimo de saú-
de e este é o foco deste 
governo”, disse o secre-
tário ao abrir a reunião.
 “Todas as va-
cinas são importantes, 
mas além da vacinação 
contra a gripe que conti-
nua no Estado, enquanto 
houver estoque, vamos 
intensifi car a imunização 
contra a febre amarela. 
E em agosto, junto com 
uma ação nacional, fare-
mos a atualização da ca-
derneta de vacinação”, 
informou o secretário.
 P R O G R A M A -
ÇÃO – Durante o encon-
tro, os coordenadores 
discutem temas ligados 
ao Programa Estadual 
de Imunização, como a 
atualização das ações, 
Calendário Vacinal 2019, 
os eventos adversos que 
podem ocorrer depois da 
vacinação, sistema de 
informação e análise de 
cobertura vacinal.
 A coordenadora 
da Divisão de Vigilância 
do Programa de Imu-
nização da Secretaria 
da Saúde, Vera Rita da 
Maia, explicou que existe 

uma queda na cobertura 
vacinal em todo o Brasil. 
“Infelizmente. Entre as 
principais causas se des-
tacam as informações 
inverídicas que circulam 
nas redes sociais ques-
tionando a efi ciência da 
vacina, e que acabam 
afetando o trabalho da 
imunização”, disse.
 EXEMPLO - Se-
gundo ela, a campanha 
da gripe é um exemplo, 
já que muita gente ainda 
não se vacinou em fun-
ção de boatos. “É funda-
mental reforçarmos que 
as vacinas são seguras 
e que representam pro-
teção. Sempre que in-
tensifi camos uma vacina 
específi ca é porque re-
almente existe risco de 
contaminação na região 
e a vacina continua sen-
do a proteção mais segu-
ra contra várias doenças. 
Caderneta de vacinação 
em dia, em todas as fa-
ses da vida, signifi ca 
mais saúde”, avalia Vera 
Rita.
 C A M P A N H A 
NACIONAL - Na reunião 
dos coordenadores tam-

bém estão em discussão 
as formas para efetivar 
ainda mais as ações jun-
to aos municípios nos 
eventos diários de vaci-
nação e nas campanhas. 
Em agosto, conforme 
orientação do Ministério 
da Saúde, será realizada 
a Campanha Nacional de 
Multivacinação para Atu-
alização da Caderneta 
de Vacinação da Criança 
e do Adolescente e a Va-
cinação contra Sarampo 
e Febre Amarela.
 “As campanhas 
acontecerão entre os 
dias 5 e 23, sendo dia 17 
de agosto, o dia de mobi-
lização nacional. Vamos 
atualizar a situação vaci-
nal de crianças de até 9 
anos e adolescentes de 
10 até 15 anos”, explicou 
a coordenadora de Vigi-
lância Epidemiológica da 
secretaria , Acácia Nasr.
 Ainda conforme 
orientação do Ministé-
rio da Saúde, o Paraná 
também vai focar na va-
cinação contra a febre 
amarela em virtude da 
situação epidemiológica 
atual.

 “Conta-
remos com o 
apoio dos mu-
nicípios nesta 
grande tarefa 
de imunização, 
inclusive com 
busca ativa por 
aqueles que ain-
da não recebe-
ram a dose da 
vacina contra a 
febre amarela”, 
acrescentou a 
diretora de Aten-
ção e Vigilância 
em Saúde, Ma-
ria Goretti David 
Lopes.

Profissionais são capacitados 
para prevenir uso de drogas nas escolas
 O Governo do 
Paraná promove dois 
dias de capacitação 
para profi ssionais que 
vão atuar com a preven-
ção ao uso drogas nas 
escolas de Ensino Mé-
dio do Estado. O traba-
lho acontece em apoio 
ao Projeto Estratégico 
Semear – Enfrentamen-
to ao álcool, crack e ou-
tras drogas, criado pelo 
Ministério Público do 
Paraná. Participam pro-
motores de justiça, pe-
dagogos e profi ssionais 
da área de Saúde Men-
tal das 22 Regionais de 
Saúde.
 Esses profi ssio-
nais serão facilitadores 
em rodas de conversa 
a serem realizadas em 
33 escolas estaduais, 
com a participação de 
alunos que devem se 
tornar disseminadores 
desse conhecimento. 
Essa dinâmica aconte-
cerá na última semana 
deste mês de junho, 
sempre com a presença 
de um coordenador de 
saúde, um promotor e 
um pedagogo.
 “Por ser um as-
sunto tão espinhoso, é 
necessária uma abor-
dagem bem planejada 
e efetiva”, disse o se-
cretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, na 
abertura do curso de 
capacitação, que acon-
tece nesta segunda e 
terça-feira (17 e 18).
 O coordena-
dor do Projeto Seme-
ar, promotor de Justiça 
Guilherme de Barros 
Perini, explicou que a 
atividade faz parte do 
programa Junho Para-
ná sem Drogas, institu-
ído pela Lei Estadual nº 
19.121/2017. A propos-
ta é fomentar o protago-
nismo juvenil na discus-
são e prevenção do uso 
de drogas no segundo 
semestre deste ano.

 O secretário 
Beto Preto acrescentou 
que a intenção é levar 
aos municípios essa po-
lítica de enfrentamento 
ao uso de drogas para 
que também as escolas 

municipais participem e 
amplifi quem a discus-
são, fazendo com que 
o projeto tenha êxito na 
multiplicação da infor-
mação.
 Além da Secre-

taria da Saúde e do Mi-
nistério Público, as se-
cretarias estaduais da 
Educação e do Espor-
te e da Justiça, Famí-
lia e Trabalho também 
apoiam o evento.


