24h

6

Salvador, sábado, 23 de fevereiro 2019

BAHIA

Emitido alerta sobre
aumento de 301%
nos casos de dengue
AEDES AEGYPTI A Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia
(Sesab) emitiu um alerta sobre o aumento de casos de
dengue no estado neste ano.
A pasta solicitou que os 417
municípios baianos façam
mutirões de limpeza, vistoria e remoções de focos do
mosquito, além de caminhadas de conscientização e
distribuição de materiais informativos.
Os casos da doença, transmitida pelo mosquito infectado Aedes aegypti, cresceram 301,14% neste ano em
comparação ao mesmo período de 2018. Foram notificados 3.725 casos em 123 municípios até 16 de fevereiro.
Feira de Santana tem o
pior índice, com 1.520 registros e quatro óbitos. No estado, mais dois municípios registraram mortes: Salvador e
Candeias, com um óbito cada. Em Feira, segundo dados
da Vigilância Epidemiológica
do município, 600 casos de
dengue haviam sido confirmados até anteontem, sendo
que, no ano passado inteiro,
foram 503.
Kits com pesca larva, pipetas de vidro, tubos de ensaio, álcool, esponja, lanterna de led recarregável, bacia
plástica e outros materiais
foram distribuídos pelo esta-
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do da Bahia para os municípios. Foram 7,4 mil kits padronizados pelo Ministério
da Saúde, com investimento
superior a R$ 2,6 milhões.
“Os agentes de controle de
endemias têm um papel
fundamental na eliminação
de focos do Aedes aegypti,
pois na visita aos imóveis,
eles eliminam criadouros,
orientam moradores e realizam mobilizações”, afirmou
o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, que
destacou que 80% dos focos
estão dentro das casas.
Para evitar a proliferação
da doença durante o Carnaval, a Diretoria de Vigilância
Epidemiológica do Estado
fará a pulverização de inseticidas nos circuitos Dodô e
Osmar. O primeiro foi ontem, seguido de mais outros
dois ciclos com intervalo de
três dias. Os circuitos também receberão a pulverização após o Carnaval.

3.725

registros da doença
ocorreram no estado
da Bahia até o dia 16
deste mês

Carnaval: prefeitura distribuirá 3 milhões de camisinhas
PREVENÇÃO Foi lançada ontem, em Salvador, a campanha de Carnaval do Ministério da Saúde para o combate
às Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs/HIV).
O tema da ação é “Pare,
pense e use camisinha”. O
principal público-alvo é formado por homens de 15 a 39
anos, faixa etária considerada pela pasta como mais
vulnerável à doença. Ao todo, o projeto distribuirá 130
milhões de preservativos em
todo o Brasil – 22% a mais do
que na ação do ano passado.
Em Salvador, o número
também cresceu: passará de
2,2 milhões para 3 milhões
de camisinhas.
O prefeito ACM Neto destacou que, durante o Carnaval, haverá dois módulos de
saúde - um na Carlos Gomes
e outro na Barra - onde será
possível fazer teste rápido
para detectar doenças sexualmente transmissíveis,
como a sífilis e o HIV/Aids.
Secretário da Vigilância

VALTER PONTES/ DIVULGAÇÃO SECOM PMS

Ministro da Saúde e prefeito participam do lançamento da campanha

em Saúde (SVS), Wanderson
Kleber Oliveira afirmou que
dados do último boletim
epidemiológico do HIV/Aids
mostram que, em 2017, 73%
(30.659) dos casos de HIV
ocorreram em pessoas do
sexo masculino.
O documento aponta ainda que um em cada cinco
novos casos de HIV ocorreram entre homens de 15 a 24

CIRURGIAS A aorta, principal
artéria do sistema respiratório, não bombeava o sangue
para o resto do corpo do pequeno Miguel, 2 anos. Por
isso, ele não mexia braços e
pernas. Mas, anteontem, o
pequeno de Morro do Chapéu, que sofre de cardiopatia
congênita, ganhou uma nova vida, numa sala cirúrgica
do Martagão Gesteira.
Pela primeira vez, o hospital utilizou uma pequena
estrutura metálica, chamada

“stent”, para fazer com que
o sangue voltasse a circular.
A cirurgia pode ser entendida com a seguinte explicação: imagine que a aorta é
um cano entupido. A intervenção o repararia por dentro, sem nenhum corte ou
quebra, e o fluxo poderia
correr livremente.
A intervenção não é novidade na área médica. Mas é
uma vitória para o hospital
que atende pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) – em
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NILSON MARINHO, COM SUPERVISÃO DA
CHEFE DE REPORTAGEM PERLA RIBEIRO

MARTAGÃO UTILIZA PELA PRIMEIRA VEZ A TECNOLOGIA DO ‘STENT’
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anos e que, entre 2007 e
2017, houve um aumento de
113% entre pacientes do sexo
masculino na faixa etária de
20 a 24 anos infectados pela
Aids. “Temos pelo menos
866 mil pessoas convivendo
com HIV e Aids no Brasil.
Destas, 694 mil foram diagnosticadas - cerca de 80%.
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Salvador, as duas outras unidades de saúde pública que
oferecem o tratamento são o
Santa Izabel e o Ana Neri.
Cada stent custa R$ 40
mil, valor que torna rara a
existência do material nesses
hospitais. Ele chega num período de dificuldade financeira na instituição, segundo
relato de funcionários. A Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia (Sesab) afirmou que
“vem realizando pagamentos regulares” ao hospital.

TCE-BA VAI LISTAR
OBRAS PÚBLICAS
INACABADAS
LEVANTAMENTO O Tribunal
de Contas do Estado da Bahia
(TCE/BA) está fazendo um levantamento sobre a situação
de obras inacabadas na Bahia,
executadas com recursos da
administração estadual ou da
União, que estejam suspensas
ou paralisadas, com valores
acima de R$ 1,5 milhão e iniciadas a partir de 2009. O TCE
encaminhará, até o dia 28, o
resultado para a Associação
dos Tribunais de Contas.

PARAGUAÇU: INEMA
TERÁ DE COMPROVAR
FISCALIZAÇÃO AO MP
BACIA Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado da Bahia (MPBA) expediram recomendação conjunta
ao Instituto Estadual do
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema) para que o
órgão apresente, no prazo de
30 dias, dados que comprovem se de fato há uma fiscalização do uso das águas dos
rios que compõem a Bacia do
Paraguaçu.

