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Com “mosquito à solta”, Cascavel
registra 119 novos casos de dengue
Cascavel – Um novo boletim da
dengue que foi divulgado ontem
(6) pela Divisão de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde de Cascavel
apontou que a cidade mais positivou mais 119 casos de dengue
na última semana, passando de
639 para 758 casos confirmados,
com mais 1.399 exames aguardando resultado. A cidade
ainda não está em epidemia,
mas o risco é bastante grande,
já que o aumento expressivo
de casos ocorreu do começo
de março em diante.
De acordo com o relatório a maior parte dos casos
está concentrada no Bairro
Coqueiral que soma 178 casos,
em seguida, o Bairro Cascavel
Velho com 78 casos, em terceiro aparece esta semana
o Bairro Parque Verde em
terceiro lugar com 37 casos
seguido do Centro com 36. A
maior parte das pessoas que
contraíram a doença são da
faixa etária de 30 a 39 anos, um
total de 18,6%, sem segundo
lugar de 40 a 49 anos com
17,15% em terceiro de 50 a 59
anos com 13,72%.

A coordenadora do
Controle de Endemias, Ana
Paula Barboza, disse que a
cidade está bem próxima de
uma epidemia e que o Poder
público está fazendo a sua
parte, trabalhando no combate ao mosquito transmissor, mas que é importante que
a população atue no combate
efetivo dentro da própria casa.
Do total de casos apenas dois
são importados, portanto, o
problema com o Aedes aegypti
é mesmo dentro de Cascavel.
INFESTAÇÃO ALTA
A cidade está com índice
alto de infestação do mosquito, média de 5,6%, bem
acima do 1% preconizado
pela a Organização Mundial
da Saúde. Em alguns bairros,
o índice é ainda bem maior,
chegando a 10,2% na região
do Lago Municipal, abrangendo os bairros Nova York e
Pacaembu, entre outros. Em
segundo lugar, ficou a região
do Bairro Santa Felicidade com
8,7%, mesmo índice registrado
na região da FAG, Santa Cruz,
Paulo Godoy.

Quando um caso é confirmado, o setor realiza o bloqueio com aplicação de inseticida com a bomba costal,
em um raio grande que em
que caso foi confirmado. Ela
explicou que sobre o fumacê
mesmo com a grande quantidade de casos ainda não é
necessário, e que eles estão
tentando dar conta da grande
quantidade de locais para
fazer o bloqueio, mas encontram dificuldade com o tempo,
já que nas últimas semanas
tem chovido bastante.
Quem estiver com suspeita
da doença é importante ficar
atento aos sintomas, já que
a dengue pode evoluir e se
tornar uma dengue hemorrágica. Os sintomas que são bem
característicos da doença,
como dores no corpo, fundo
dos olhos, febre, diarreia,
falta de apetite e manchas
vermelhas na pele, mas
pacientes que tiverem muita
dor abdominal e que sangramento devem procurar atendimento médico de forma rápida
porque pode ser sinal de dengue hemorrágica.

Casos de Covid têm menor
percentual da pandemia
Rio de Janeiro - O percentual de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) causados pela Covid19 chegou ao menor patamar
desde o início da pandemia,
divulgou ontem (6) a Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz),
no Boletim InfoGripe. Nos
momentos mais críticos da
emergência sanitária, em 2021,
96% dos casos virais de SRAG
eram causados pela covid-19,
enquanto, nas últimas quatro semanas, esse percentual
caiu para 50,7%. A queda da
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participação da covid-19 nos
casos de SRAG cede espaço
ao vírus sincicial respiratório
(VSR), que atingiu 29,7% do
total de casos nesse período.
Apesar da redução da participação da Covid-19 entre os
casos de SRAG viral, a doença
ainda responde por 91,3% dos
óbitos quando são contabilizados os casos da síndrome com
testes laboratoriais positivos
para vírus respiratórios nas
últimas quatro semanas. Se
for considerado todo o ano de
2022, 56,7% dos 107 mil casos
de SRAG registrados tiveram
resultado laboratorial que confirmava a presença de algum
vírus respiratório. Entre esses
casos, 5,5% foram por Influenza
A, 0,1% por Influenza B, 3,9% por
VSR e 86,7% pelo Sars-CoV-2
(vírus causador da Covid-19).
A incidência da SRAG em
crianças manteve a tendência
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de alta, com sinal de ascensão
significativa em diversos estados desde o mês de fevereiro.
O boletim explica que dados
laboratoriais relacionam a
alta ao VSR na faixa etária de
até 4 anos. Já na população de
5 a 11 anos, houve interrupção
de queda nos casos associados ao Sars-CoV-2 e aumento
de casos associados a outros
vírus respiratórios.
A Fiocruz mostra o aumento
da incidência da SRAG infantil é
a razão para que 11 das 27 unidades federativas apresentem
sinal de crescimento da incidência da síndrome nas últimas seis semanas: Acre, Amapá,
Bahia, Distrito Federal, Espírito
Santo, Maranhão, Paraiba,
Piauí, Rio de Janeiro, Roraima
e Tocantins. Já Rio Grande do
Sul e São Paulo apresentam
essa tendência apenas na análise das últimas três semanas.

[Digite aqui]
NO PARANÁ
O Paraná tem 11.678 confirmações verificadas no atual
período sazonal da doença,
que iniciou no dia 1º de agosto
e segue até julho de 2022. Nesta

semana, não houve registro de
óbito, mas duas pessoas já morreram em decorrência da dengue este ano no Estado, dois
homens que residiam em Nova
Esperança e Arapongas.

O Direto Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz
do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna público:
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 9/2022 – FOZ DO IGUAÇU – CR 335/2022
A Unioeste Campus de Foz do Iguaçu.
torna público que realizará no dia 20/04/2022, à partir das 9h30min, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N.º 9/2022 SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, recebimento das propostas até dia
20/04/2022 as 9h00min. As proposta deverão ser protocoladas no protocolo da Unioeste Campus de
Foz do Iguaçu, endereço Avenida Tarquínio Joslin dos Santos 1300, Polo Universitário , cujo objeto é
Registro de Preços para provável aquisição de Compras e serviços de Chaveiro ( carimbos e chaves)
para a Unioeste Campus de Foz do Iguaçu. Valor máximo estimado R$ 9.371,66 (nove mil, trezentos e
setenta e um reais e sessenta e seis centavos), Informações telefone (45) 3576-8102 das 8h às 12h e das
13h
às
17h.
Edital
disponível
no
site:
home-pages
https://midas.unioeste.br/sgav/grupo#/busca/?grupo=licitacao&unidade=CFoz&ano=2022&tipoarquiv
o=13, também na Unioeste Foz - Divisão de Licitação Foz do Iguaçu - PR, em 05 de abril de 2022. Prof.
Dr. Fernando José Martins - Diretor Geral do Campus de Foz do Iguaçu.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
471/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Contratação de empresa especializada em
Serviço para Manutenção Preventiva e Avaliação da Conformidade, nos Aparelhos
de Anestesia da GE Datex-Omeda e Mindray no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 62.146,94. Recebimento das
propostas: Das 09:00h do dia 07/04/2022 até às 09:00h do dia 20/04/2022.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 20/04/2022, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
453/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de Medicamentos Diversos para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
148.379,00. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 07/04/2022 até às
09:00h do dia 20/04/2022. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
20/04/2022, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
450/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de Medicamentos Diversos para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
886.355,395. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 07/04/2022 até às
09:00h do dia 20/04/2022. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
20/04/2022, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
456/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de Avental Descartável e Máscara Cirúrgica Tripla para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 1.893.440,00. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia
07/04/2022 até às 09:00h do dia 20/04/2022. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 20/04/2022, 09:00h.
O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto à
Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages
www.unioeste.br/huop,
www.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04.
Cascavel, 06/04/2022.
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