
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/03/22..................R$ 191,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/03/22..................R$ 90,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
24/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Destaque desta quinta-feira para o 
gradual avanço de uma frente fria pelo 
Paraná. Sistema avança de forma or-
ganizada principalmente no interior do 
Estado, possibilitando a ocorrência de 
tempestades em vários municípios.
Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Laboratório da Universidade Estadual de Maringá é 
referência no combate à tuberculose

 O dia 24 de março é marcado pelo Dia Interna-
cional da Luta Contra a Tuberculose, doença endêmica, 
que anualmente registra cerca de 10 milhões de casos e 
1,3 milhão de mortes no mundo. A Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), por meio do Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Análises Clínicas (Lepac), presta importan-
tes serviços no combate à tuberculose no Noroeste do 
Paraná. O Lepac possui convênio com a 15ª Regional de 
Saúde do Paraná e realiza exames regulares para os 30 
municípios da região.
 "Antes da Covid-19, a tuberculose era a doença 
infectocontagiosa com a maior taxa de letalidade, muitas 
vezes associada a quadros de pobreza", afirma a coor-
denadora do Lepac, professora Regiane Bertin de Lima 
Scodro, cuja pesquisa de doutorado está relacionada ao 
agente causador da tuberculose.
 Segundo a diretora técnica do Laboratório, 
Cristiane Maria Colli, o diagnóstico é realizado por Teste 
Rápido Molecular (TRM), que detecta o DNA da bactéria 
causadora da doença, com resultado em aproximada-
mente duas horas. O exame é realizado pelo equipamento 
GeneXpert, cedido pelo Ministério da Saúde em 2018. 
“Desde então já realizamos 4.206 testes, com cerca de 
10% de diagnósticos positivos”, afirma.

 A tuberculose é uma doença bacteriana, causa-
da principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, ou 
bacilo de Koch, nome dado em homenagem ao cientista 
que descobriu o agente causador da enfermidade, Robert 
Koch. Altamente infecciosa, a tuberculose atinge princi-
palmente os pulmões, podendo espalhar-se para os rins, 
ossos e olhos.
 O principal sintoma é a tosse persistente, mas 
também são comuns febre ao entardecer, suor noturno, 
emagrecimento, cansaço e fadiga. A transmissão ocorre 
principalmente pela tosse, fala e espirros de pessoas 
doentes. O tratamento envolve o uso de antibióticos por 
períodos de seis a nove meses e a principal forma de 
prevenção é a vacina BCG.

RESISTÊNCIA
 A bactéria causadora da tuberculose pode adqui-
rir resistência aos antibióticos tradicionalmente utilizados, 
o que requer adaptações no tratamento, como o uso de 
injetáveis. O Lepac conta com um equipamento, conheci-
do por MGIT, que permite realizar a cultura automatizada 
das amostras clínicas de pacientes e identificar se a bac-
téria possui re-
sistência aos 
antibióticos.

 Muitas pessoas podem estar infectadas com a 
bactéria sem manifestar os sintomas da doença, quadro 
chamado de tuberculose infecção. Essas pessoas podem, 
eventualmente, desenvolver a tuberculose ativa, o que 
torna importante diagnosticá-la ainda no estado latente, 
segundo a coordenadora do Lepac.
 O laboratório da UEM recebeu, recentemente, 
também do Ministério da Saúde, reagentes para a reali-
zação do exame IGRA, teste feito a partir do sangue do 
paciente. Dependendo da resposta imunológica, o exame 
é capaz de diagnosticar a tuberculose infecção.
 Regiane Scodro e Cristiane Colli enfatizam que 
um dos maiores desafios no combate à tuberculose é o 
abandono do tratamento. Segundo elas, é comum que 
os pacientes apresentem melhora nos sintomas durante 
o primeiro mês de medicação, o que leva muitos a inter-
romper o tratamento antes da conclusão. “Essa atitude é 
extremamente prejudicial para o paciente, pois aumenta 
as chances de as bactérias adquirirem resistência aos 
medicamentos, reduzindo as chances de cura”, alerta 
Regiane.

DIA DA LUTA
 Aproveitando o Dia Internacio-
nal de Luta Contra a Tuberculose, nas 
próximas duas semanas acadêmicos 
integrantes de projetos de extensão 
aprovados pela Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti) e coordenados por pro-
fessores ligados ao Lepac, realizarão 
atividades em locais públicos, como o 
Parque do Ingá e a Feira do Produtor, 
em Maringá, dialogando com a popu-
lação sobre os riscos, prevenção e 
tratamento da tuberculose.

Governo anuncia 330 vagas para programa de residência 
em Gestão da Saúde Pública

 O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira 
(23) o programa de Residência Técnica de Gestão 
em Saúde Pública, com 330 vagas para profissionais 
recém-formados em várias áreas. O objetivo é contri-
buir para a melhoria contínua dos serviços públicos 
disponibilizados à população paranaense, com foco 
na capacitação e qualificação de trabalhadores para o 
setor público.
 A iniciativa é resultado de uma parceria entre 
a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior (Seti) e a Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), e envolve recursos públicos da ordem de R$ 
17,3 milhões, para o custeio das bolsas dos residentes 
e despesas administrativas do programa.
 Além de atividades práticas, a residência técni-
ca (Restec) contempla um Curso de Especialização em 
Gestão em Saúde Pública, ofertado pela Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), na modalidade de ensino 
a distância. Com carga horária total de 510 horas, a 
pós-graduação será totalmente custeada pelo Estado. 
Além dos residentes, são reservadas 72 vagas no curso 
para servidores públicos estaduais.
 "O Estado do Paraná tem tradição na integra-
ção entre as universidades públicas e as equipes de 
saúde. Estamos dando mais um passo para consolidar 
esse movimento, que é contínuo", disse o vice-gover-
nador Darci Piana.
 Para o secretário de Estado da Saúde, Beto 
Preto, essa residência é uma ação para integrar o ensi-
no superior com o sistema de saúde. “Com a pandemia 
ficou clara a necessidade de expandir a saúde não so-
mente nas universidades, mas também no âmbito das 
prefeituras”, disse o secretário. “O governador Ratinho 
Junior tem feito um grande esforço pela descentraliza-
ção da saúde e esse ato é de importância fundamental 
para a formação de profissionais qualificados e que 
possam integrar os serviços com excelência”, afirmou.
 O superintendente de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Aldo Bona, destaca o caráter inovador 
do programa, que auxilia no aperfeiçoamento prático 
e teórico de profissionais recém-formados. “Essa resi-
dência vai possibilitar o crescimento profissional, com 
aumento da capacidade de liderança e melhoria nas 

tomadas de decisão em ambientes mais complexos, 
com impacto direto na qualificação do setor público, 
refletindo na melhoria nos serviços ofertados à popu-
lação”, disse.
 Segundo o reitor da UEM, Júlio César Damas-
ceno, a iniciativa atende a demanda pela formação de 
gestores com visão global para a assistência à saúde. 
“Como principal via de acesso aos serviços médicos, 
clínicos e hospitalares, o sistema público de saúde des-
perta enormes desafios para atender as expectativas 
e necessidades dos cidadãos. Por isso, é fundamental 
um quadro de pessoas capacitadas para o exercício de 
múltiplas funções com eficiência e qualidade na aplica-
ção de recursos humanos e financeiros”, salientou.

OPORTUNIDADES
 O edital da Restec de Gestão em Saúde Pública 
prevê vagas para os seguintes profissionais da Saúde: 
enfermeiros; farmacêuticos; médicos veterinários; 
nutricionistas; e odontólogos.
 Completam a lista outras classes profissionais, 
como administradores; arquitetos; analistas de siste-
mas; assistentes sociais; biólogos; comunicadores; 
contadores; economistas; estatísticos; fisioterapeutas; 
pedagogos; psicólogos; além de engenheiros agrôno-
mos, civis, eletricistas, mecânicos e sanitaristas.
 Para concorrer às vagas, os interessados de-
vem ter concluído o curso de graduação nos últimos três 
anos, nas respectivas áreas profissionais. Durante o 
desenvolvimento do curso, entre junho de 2022 e maio 
de 2024, os profissionais vão desenvolver 30 horas 
semanais (seis horas por dia, de segunda a sexta-feira) 
de atividades práticas de forma presencial.

PROVAS
 A seleção dos candidatos será em etapa única, 
por meio de prova online, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, com duração máxima de duas horas. Serão 
20 questões totalizando 80 pontos e dez questões 
somando 20 pontos. Para se classificar, os candida-
tos devem obter nota igual ou superior a 60 pontos. A 
Bibliografia de Referência consta neste EDITAL.

LOTAÇÕES
 Entre as vagas, 192 residentes serão lotados 
nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, enquanto 130 

profissionais serão direcionados para várias unidades 
organizacionais da Sesa, em Curitiba. Outros quatro 
residentes vão atuar na Escola de Saúde Pública do 
Estado do Paraná e mais quatro no Laboratório Central 
do Estado do Paraná (Lacen).
 A carga horária teórica do Curso de Espe-
cialização Lato Sensu será em ambiente virtual, em 
período não coincidente com o desenvolvimento das 
atividades práticas da residência. Haverá possibilidade 
de realização de aulas remotas síncronas em períodos 
noturnos, durante a semana e aos sábados.

VENCIMENTOS
 Recentemente, o Governo do Estado aprovou 
reajuste de 25%, a partir de abril, em todas as bolsas 
concedidas para pesquisadores, professores, estu-
dantes e profissionais recém-formados, que atuam 
no âmbito da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
Com essa medida, o valor das bolsas dos residentes 
técnicos passará dos atuais R$ 1.900 para R$ 2.375, 
mais o auxílio transporte.

ESPECIALIZAÇÃO
 A grade curricular do curso de pós-graduação 
será composta por 10 disciplinas, abrangendo módulos 
básico e específicos, nas seguintes áreas de concen-
tração: gestão administrativa; atenção e promoção à 
saúde; vigilância em saúde; atenção especializada no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e assistência farma-
cêutica no SUS.
 Os alunos deverão desenvolver trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) no formato de Projeto Téc-
nico de Aplicação, apontando sugestões de melhorias 
relativas a aspectos identificados no decorrer das 
atividades práticas.

Serviço
 Programa de Residência Técnica (Restec) de 
Gestão em Saúde Pública
 Período de inscrições: 4 a 12 de abril – AQUI
 Taxa de inscrição: R$ 150
 Aplicação da prova online: 26 de abril, de 9h 
às 11h
 Divulgação do resultado: 3 de maio
 Matrículas: 9 a 20 de maio
 Início da residência: junho de 2022

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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