
A Diretoria de Vigilân-
cia em Saúde da Se-
cretaria de Estado

da Saúde (SES) divulgou
nesta quinta- feira, o novo
informe epidemiológico
da dengue no Estado
onde consta 4.170 casos
confirmados de dengue,
1.330 casos continuam
em investigação e 4.155
foram descartados. Foram
registrados e confirma-
dos 12 óbitos por dengue
grave. A confirmação ou
descarte dos óbitos de-
pende de minuciosa in-
vestigação domiciliar e
hospitalar do óbito, das
informações dos aspectos
clínicos e epidemiológicos
do paciente através de
resultado laboratorial.

De acordo com a direto-
ra da Vigilância em Saúde,
Mércia Feitosa, a SES vem
desenvolvendo diversas
ações para enfrentamen-
to das doenças transmiti-
das pelo Aedes."A Briga-
da Itinerante Estadual de
Combate à Dengue está
atuando intensivamente
com agenda nos municí-
pios seguindo critério de
índice de infestação. Esta-
mos com uma nova fase
de nossa campanha publi-
citária, e realizando conti-
nuadamante atividades
de mobilização social em

Secretaria da Saúde divulga novos
dados sobre dengue e sarampo

todos os municípios, bem
como dialogando com os
gestores municipais para
que as ações de controle
do Aedes sejam intensifi-
cadas e/ou implementa-
das. Continuamos fortale-
cendo a vigilância labora-
torial", elenca Mércia.

Sarampo - Sobre o sa-
rampo em Sergipe, até o
momento, são 49 casos
notificados, três confirma-
dos, 40 descartados e seis
estão em investigação. Até
o momento, não houve

registro de óbito por sa-
rampo no Estado de Ser-
gipe.  O Sarampo é uma
doença viral altamente
contagiosa caracterizada
por febre, exantema - erup-
ção avermelhada na pele -
e sintomas respiratórios,
com a possibilidade de
complicações graves que
podem deixar sequelas ou
serem fatais. A transmis-
são do sarampo é direta,
ou seja, de pessoa para
pessoa, por meio de secre-
ções expelidas através da
tosse, espirro, respiração, e

O Ministério Público do Tra-
balho em Sergipe (MPT-SE)
obteve sentença favorável na
ação civil pública contra a pre-
feitura de Propriá por subme-
ter trabalhadores da coleta de
lixo a condição precária e trans-
porte irregular. A ação ajuiza-
da objetiva combater as irre-
gularidades de grave e imi-
nente risco à vida, bem como
preservar a segurança dos tra-
balhadores.

Agentes de limpeza de Propriá não podem ser transportados em caminhões
De acordo com o procura-

dor do Trabalho Emerson Re-
sende, os trabalhadores são
transportados irregularmente,
em total desacordo com as
Normas Regulamentadoras
(NR's) 18 e 31.

"Eles ficavam na carroceria
do caminhão arrumando o
lixo arremessado pelos cata-
dores durante o trajeto reali-
zado. Na inspeção, observou-
se que não havia o forneci-

mento de qualquer Equipa-
mento de Proteção Individu-
al-EPI, a exemplo de luvas, uni-
forme, óculos, máscaras e
boné árabe. É indiscutível o ris-
co à saúde, à integridade físi-
ca e à vida, pois podem ocor-
rer graves acidentes devido a
quedas e atropelamentos",
ressalta Emerson Resende.

A partir de agora, o Municí-
pio está proibido de transpor-
tar trabalhadores próprios ou

terceirizados em caçambas
durante a coleta de lixo urba-
no; deve instalar sistema de
segurança que evite o acesso
durante o funcionamento do
compactador; disponibilizar
água potável nos pontos de
apoio e nos veículos coleto-
res, além disso, deve fornecer
o EPIs. A decisão foi proferida
pelo juiz do Trabalho da Vara
do Trabalho de Propriá Otávio
Augusto Reis de Sousa.

A Secretaria de Estado
da Saúde (SES), por meio
do Programa Estadual de
Imunização, realizou o
abastecimento das unida-
des de saúde dos 75 mu-
nicípios sergipanos, pre-
parando-as para o Dia "D"
de vacinação que aconte-
ce neste sábado (19), a
partir das 08h. Abertas
exclusivamente para a va-
cinação, as unidades vão
funcionar até às 17h e a
expectativa é a de que
pais e responsáveis res-
pondam ao chamado, le-

Governo prepara municípios para o Dia "D" de vacinação contra o sarampo
vem suas crianças com
idade entre seis meses e
menor de cinco anos para
serem imunizadas contra
a doença.

"Sábado é um dia im-
portantíssimo porque
precisamos vacinar, vaci-
nar e vacinar nossas crian-
ças", apelou a gerente do
Programa estadual de
Imunização, Sândala Teles,
salientando que o saram-
po é uma doença viral e
por isso possui alto poder
de transmissão, espalhan-
do-se rapidamente. "E não

há outra forma de preven-
ção, se não através da va-
cina", declarou.

A campanha de vacina-
ção em crianças teve iní-
cio no último dia 07 e se
estenderá até 25 de outu-
bro. "Ao final, precisare-
mos fazer o balanço e
queremos constatar que
a população atendeu a
nosso chamado, imuni-
zando seus filhos", refor-
mou a gerente, informan-
do que a meta de cober-
tura vacinal desta campa-
nha é de 95%.

A Central de vacinas da
Secretaria de Estado da
Saúde estará funcionan-
do plenamente no sába-
do, dia "D", para atender
possíveis necessidades
dos municípios. "Abaste-
cemos todos os municípi-
os, mas, por ventura, al-
gum pode precisar de
mais doses da vacina. Es-
taremos funcionando
para atendê-lo", informou
Sândala Teles, lembrando
aos pais que é importan-
te levar o cartão de vaci-
nação do seu filho.

o único meio de preven-
ção é a vacina.

A SES, por meio do Pro-
grama Estadual de Imuni-
zação, reforça a importân-
cia dos pais e responsá-
veis a levarem as suas cri-
anças com idade entre
seis meses a menores de
cinco anos para serem
imunizadas contra o sa-
rampo. "A vacina é a única
forma de prevenção da
doença. Não existe outra
maneira de evitar o saram-
po", reforçou a gerente do
programa, Sândala Teles.
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