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Tecpar contrata projeto do laboratório de 
diagnósticos veterinários

Empresa vencedora do 
edital é de Londrina. 
Quando pronta, a unida-
de terá capacidade para 
40 milhões de doses ao 
ano de sete produtos vol-
tados ao diagnóstico de 
tuberculose, brucelose e 
leucose em rebanhos bo-
vinos, suínos e ovinos.
 O Instituto de 
Tecnologia do Paraná 
assinou nesta segunda-
feira (26) a contratação 
da empresa que irá rea-
lizar o projeto executivo 
do novo Laboratório de 
Produção de Insumos 
para Diagnósticos Vete-
rinários do Tecpar. A em-
presa MEP Arquitetura e 
Planejamento, de Lon-
drina, foi a vencedora do 
edital. Quando pronta, a 
unidade terá capacidade 
produtiva de 40 milhões 
de doses ao ano de sete 
produtos voltados ao 
diagnóstico de tubercu-
lose, brucelose e leucose 
em rebanhos bovinos, 
suínos e ovinos.
 A empresa foi 
contratada para elabora-
ção do projeto básico e 
executivo do Laboratório 
de Produção de Insu-
mos para Diagnósticos 
Veterinários, que será 
construído no câmpus 

CIC do Tecpar, utilizando 
a ferramenta de Building 
Information Modeling 
(Modelagem de Informa-
ção da Construção, em 
português).
 O BIM é um pro-
cesso que cria um mode-
lo 3D inteligente e permite 
ações de gerenciamento 
da documentação, co-
ordenação e simulação 
em todo o ciclo de vida 
do projeto (planejamento, 
projeto, construção, ope-
ração e manutenção).
 Pelo Estudo de 
Viabilidade Técnica e 
Financeira feito pelo Te-
cpar, a previsão é que em 
dois anos sejam iniciados 
os testes de produção da 
unidade, que será viabi-
lizada com investimento 
inicial de R$ 15,4 milhões 
do Fundo Paraná. A área 
total da unidade será de 
2.100 metros quadrados 
e o prazo para execução 
do projeto executivo é de 
oito meses.

APOIO AO AGRONE-
GÓCIO

 Os produtos que 
serão fabricados na uni-
dade atendem o Progra-
ma Nacional de Controle 
e Erradicação da Bruce-
lose e Tuberculose, do 
Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimen-
to.
 “A retomada da 
produção de kits diag-
nósticos veterinários será 
importante para apoiar o 
agronegócio brasileiro. 
Vamos voltar a fabricar 
insumos para prevenir 
doenças que causam 
prejuízos aos pecuaris-
tas e apoiar a exportação 
agropecuária, uma vez 
que as exigências sani-
tárias dos países impor-
tadores estão cada vez 
mais altas”, ressalta o 
diretor-presidente do Te-
cpar, Jorge Callado.

PRODUTOS
 Sete produtos 
serão produzidos no La-
boratório de Produção de 
Insumos Veterinários do 
Tecpar: reagentes para 
diagnóstico de tubercu-
lose bovina, que incluem 
a tuberculina PPD bovi-
na e a tuberculina PPD 
aviária; reagentes para 
diagnóstico de brucelose 
bovina, com a produção 
de Antígeno Acidificado 
Tamponado (ATA), Antí-
geno para Prova Lenta e 
Antígeno para Prova do 
Anel do Leite (Ring test); 
e Kits de diagnóstico pela 
técnica de imunodifusão 
em gel de ágar (IDGA), 

com kits para diagnóstico 
de Brucella ovis e para 
Leucose Enzoótica Bovina.

HISTÓRICO
 O Tecpar iniciou 
a produção de insumos 
veterinários na década 
de 1950, quando ainda 
se chamava Instituto de 
Biologia e Pesquisas Tec-
nológicas (IBPT). Naque-
la época, os especialistas 
do instituto foram respon-
sáveis pelas primeiras 
investigações epidemio-
lógicas sobre brucelose 
e tuberculose no Paraná. 
Os insumos desenvolvi-
dos pelo Tecpar naque-
le momento foram kit de 
imunodifusão em gel de 
Agar para diagnóstico de 
Brucella ovis e tuberculi-
na PPD bovina e tubercu-
lina PPD aviária.

PRESENÇAS
 Estiveram pre-
sentes no ato de assina-
tura  o diretor industrial 
da Saúde do Tecpar, Iram 
de Rezende; a técnica 
do Tecpar responsável 
pelos produtos citados, 
Giselle Nocera, e os re-
presentantes da MEP Ar-
quitetura e Planejamento: 
Carlos Eduardo Pereira 
Marchesi, João Malucelli, 
Paulo Malucelli.
fonte: www.aen.pr.gov.br

Ações de enfrentamento da dengue são intensificadas
 A Secretaria de 
Estado da Saúde pro-
move, nesta semana, 
ações de enfrentamen-
to à dengue, abrangen-
do as 22 Regionais da 
Saúde, gestores muni-
cipais e técnicos que 
atuam na Atenção Pri-
mária e na Urgência e 
Emergência, e estão 
diretamente envolvidos 
no atendimento a pa-
cientes com doença. O 
objetivo é manter a mo-
bilização contra a den-
gue, com alinhamento 
de protocolos entre as 
áreas técnicas e apre-
sentação, ao Ministério 
da Saúde, do Plano de 
Ação para o Enfrenta-
mento no Paraná para 
o período epidemiológi-
co 2020/2021.
 “No período an-
terior de monitoramen-
to, encerrado no final 
de julho deste ano, tive-
mos a maior epidemia 
da doença no Paraná, 
com mais de 227 mil 
casos e 177 óbitos e, 
no período atual, com 
três meses de acompa-
nhamento, temos 848 
casos e três óbitos. Por 
isso, a atuação perma-
nente no Estado com 
integração das áreas 
técnicas da Sesa”, afir-
mou o secretário es-
tadual da Saúde, Beto 
Preto.

 Nesta segunda-
feira (26), equipes da 
diretoria de Atenção e 
Vigilância em Saúde da 
secretaria participaram 
de encontro técnico on-
line com a Secretaria 
de Atenção Especiali-
zada do Ministério da 
Saúde para a discussão 
de apoio do Governo 
Federal às atividades 
na área da assistência, 
previstas pelo Paraná.
 “O momento 
é de alinhamento, in-
tegração e diálogo”, 
explicou a diretora da 
Sesa, Maria Goretti Da-
vid Lopes. “Por isso a 
apresentação de nosso 
planejamento de com-
bate à dengue e tam-
bém o nosso pedido de 
apoio ao ministério”.

AÇÕES
 Entre as ações, 
a secretaria estadual 
inicia nesta terça-feira 
(27) um ciclo de we-
bconferências sobre 
diagnóstico e manejo 
clínico ao paciente com 
dengue. Nos dias 27 de 
outubro e 04 e 11 de 
novembro os encontros 
serão dirigidos aos tra-
balhadores da Atenção 
Primária. Um segundo 
ciclo acontecerá em 19 
e 26 de novembro e 3 
de dezembro para os 
profissionais que atuam 
na Urgência e Emer-

gência.
“Serão dois ciclos para 
atingirmos maior nú-
mero de profissionais 
que estão na porta de 
entrada do sistema de 
saúde. Médicos, enfer-
meiros e técnicos de 
enfermagem participa-
rão das discussões on-
line quando atingiremos 
os 399 municípios do 
Estado”, explicou Maria 
Goretti.
 Entre os temas 
das conferências, es-
tão: identificação de 
sintomas, critérios de 
agilidade no interna-
mento de possíveis 
casos de dengue, diag-
nóstico laboratorial, 
condições de comor-
bidades associadas, 
estadiamento clínico e 
alta do paciente.
 Ainda nesta se-
mana, de 28 a 30, a Se-
cretaria da Saúde pro-
move em Maringá uma 
reunião técnica integra-
da para alinhamento 
das estratégias de con-
trole da doença, com a 
presença do secretário 
Beto Preto.
 No evento, com 
a participação de repre-
sentantes do Ministério 
da Saúde, Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems), 
Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais 

de Saúde (Conass) e 
Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas), 
serão debatidas estra-
tégias complementares 
ao Plano Estadual de 
Ação para o Enfrenta-
mento da Dengue, Zika 
Vírus e Chikungunya. 
Também haverá visitas 
à central de Ultra Baixo 
Volume (UBV) do Esta-
do, unidades de serviço 
de saúde (Upa UBS) e 
Vigilância Municipal.

MINISTÉRIO
 No encontro 
desta segunda-feira, 
Ângela Ribeiro Var-
gas, representante da 
Secretaria de Atenção 
Especializada do Mi-
nistério da Saúde e da 
Força Nacional do SUS, 
disse que encaminhará 
as demandas de apoio 
do Paraná. “Parabeni-
zamos o Estado pela 
iniciativa de integrar 
as ações da atenção 
primária e vigilância 
nas ações da dengue. 
Com certeza será um 
diferencial no comba-
te à dengue. Com este 
Plano de Enfrentamen-
to 2020/2021, o Paraná 
apresenta um olhar de 
resolutividade e cuida-
do fundamentais para 
a saúde da população”, 
destacou.
fonte: www.aen.pr.gov.br


