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Belém, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

ISTs

Campanha é reforçada

E

m média, 70 novos casos
de HIV foram identificados em Belém de janeiro a dezembro de 2019. Os
dados, obtidos pelo Sistema
de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) e divulgado pela Prefeitura de Belém,
apontam uma redução nos
números gerais, quando observados os números do ano
anterior - em 2018, 1.599 casos
foram descobertos, contra 848
notificações em 2019.
Em todo o país, o último
relatório do Unaids, programa
das Nações Unidas que tem a
função de criar soluções e ajudar nações no combate à aids,
aponta que desde o pico de
2004, 55% das mortes relacionadas ao vírus foram reduzidas. Na última década (20102019), a redução foi de 33%.
Especialistas alertam que
os números só continuarão

caindo, entretanto, se ações
de prevenção, conscientização e orientação forem
exaustivamente promovidas.
Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) intensifica, no período
do Carnaval, a campanha
de prevenção das Infecções
Sexualmente Transmissíveis
(ISTs). Com o tema “Seja qual
for a sua folia, sexo só com camisinha”, o órgão distribui,
pela primeira vez em Belém,
1 milhão de insumos de prevenção para garantir a segurança dos foliões.
As ações, segundo o coordenador da Referência Técnica de IST, Aids e Hepatites
Virais da Sesma, Reginaldo
Junior, foram iniciadas em janeiro e reforçadas neste mês.
“Estamos com várias equipes
nas ruas fazendo abordagem
sobre a importância do uso

do preservativo e das medidas profiláticas disponíveis
na rede do Sistema Único de
Saúde (SUS). Nossa expectativa é alcançar o maior número de pessoas em Belém e
nos distritos de Mosqueiro,
Outeiro, Icoaraci e Cotijuba”,
afirma.
As iniciativas têm o apoio
das Unidades Municipais de
Saúde (UMSs) e das Estratégias Saúde da Família (ESFs),
com equipes multiprofissionais que, estando mais
próximas das comunidades,
conseguem alcançar os moradores de forma mais rápida e direta. Durante a conscientização, a comunidade é
informada, entre outras coisas, acerca da importância
do uso do preservativo e da
realização de testes rápidos
disponíveis gratuitamente
na rede SUS.
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Sesma distribui um milhão de insumos de prevenção para garantir a segurança dos foliões

Especialistas alertam sobre a importância da realização de testes rápidos
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AVISO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública – nº 01/2020
Objeto: Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições
da Lei n.º 11.326/2006, por meio da modalidade Compra Institucional do PAA,
visando atender, parcialmente, às necessidades de alimentação do plantel de
animais do Museu Paraense Emílio Goeldi. Data Abertura: 03/03/2020 às
09:30h (horário local Belém/PA). Edital Completo e informações adicionais no
Museu Goeldi, situado na Av. Magalhães Barata, 376 São Brás, Belém/PA, no
sítio oficial do MPEG por meio do link http://bit.ly/32T3Bp7

