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Autorizada implantação do Centro
de Referência em Doença Falciforme

om o maior número de
pacientes com doença falciforme no mundo, fora do
continente africano, a Bahia irá
ganhar um centro de referência
de ponta para o tratamento dos
portadores da patologia. Na manhã de ontem (28), o governador Rui Costa assinou ordem de
serviço para obras de reforma
do edifício Antônio Ferreira dos
Santos, localizado na Avenida
Centenário, no bairro do Garcia,
em Salvador, onde será instalado
o Centro de Referência em Doença Falciforme. O prazo estimado
para a conclusão das obras da
nova unidade é de dez meses. “O
Centro vai monitorar e atender
essas pessoas com a atenção
que merecem para a realização
de tratamentos. Queremos, inclusive, investir num trabalho

científico na área. Hoje, anunciei
que irei publicar edital do Fundo
Estadual de Pesquisa, para que
tenhamos na Bahia uma linha
de pesquisa específica sobre a
anemia falciforme. O objetivo é
que o estado seja referência não
só no tratamento, mas também
em pesquisas sobre o assunto”,
declarou o governador.
Com investimento de R$ 7,3
milhões, entre obras e equipamentos, o novo centro será equipado para realizar atendimento
ambulatorial nas especialidades
de hematologia, ortopedia, hepatologia, oftalmologia, nutrição,
psicologia, odontologia, fisioterapia, serviço social, assistência
farmacêutica,
endocrinologia,
cardiologia e enfermagem.
A gestão da unidade será realizada pela Fundação de Hema-

tologia e Hemoterapia do Estado
da Bahia (Hemoba), que é referência no atendimento a pacientes com doença falciforme,
acompanhando cerca de cinco
mil pessoas na capital e no interior, além de ser responsável
pela assistência transfusional e
farmacêutica, incluindo a dispensação de medicamentos de
alto custo, como Hidroxiureia e
Deferasirox.
A Doença Falciforme é uma
das condições genéticas e hereditárias mais comuns no mundo
e é mais prevalente na população negra, apesar de não ser
exclusiva. Só na Bahia, estima-se
que 30 mil pessoas possuam a
condição, que provoca anemia
crônica e episódios frequentes
de dor severa, decorrentes da
má circulação sanguínea.
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O decreto foi assinado ontem, pelo governador Rui Costa e o prazo de conclusão das obras é de dez meses

Cruz das Almas

Serrinha

Centro Especializado de Reabilitação
completa um mês de funcionamento

Prefeitura orienta sobre medidas
de prevenção à Leishmaniose

Há um mês o Governo Municipal entregou mais um equipamento à população de Cruz das Almas
e região. Anexo ao Ambulatório
Municipal, o Centro Especializado de Reabilitação (CER) é uma
realidade e em um mês apresenta
números positivos e uma gama
de serviços e atendimentos realizados.
Com um mês em atividade, o
CER já realizou cerca de 1.100
atendimentos, ou seja, uma média
de 50 pacientes por dia. São quase 400 pacientes registrados, sendo a maior demanda em reabilita-

ção fisioterápica. A unidade conta
com 10 profissionais especializados, sendo psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, assistente
social e neuropsicopedagogo.
Além de fisioterapia, o CER
conta com serviços de eletrotermoterapia,
atendimentos
psicológico, psicopedagógico e
fonoaudiológico, barra de acces
como prática integrativa em saúde, grupos educativos, rodas em
sala de espera e atendimentos
interdisciplinares. Há também
agendamento para atendimento odontológico para pacientes

com autismo. E não para por aí.
A Secretaria Municipal de Saúde
já confirmou a inclusão de novos serviços, como fisioterapia
voltada à saúde da mulher e infantil, grupo terapêutico voltado
aos cuidadores e familiares dos
pacientes, orientação nutricional para o público autista, entre
outros.
O Centro Especializado de Reabilitação funciona de segunda a
sexta-feira, das 08h às 12h e das
14h às 17hs. A triagem é realizada de segunda a quinta-feira, das
08h às 12h.

Lauro de Freitas reforça
cadastramento biométrico
Ascom/PMLF

Os eleitores do município de
Lauro de Freitas terão mais uma
opção de local para realizar o
recadastramento biométrico na
cidade. A partir de hoje (29), em
parceria com a Prefeitura, a quadra do Instituto Federal da Bahia
(IFBA), em Itinga, será utilizada
pelo Tribunal Regional Eleitoral
para atender a população com
horário estendido e ininterrupto
das 8h às 18h.
O cadastro da imagem e digitais dos eleitores é obrigatório e dever ser feito até o dia
22 de fevereiro, prazo final do
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE) para as cidades da
Região Metropolitana de Salvador. Inicialmente, em Lauro de
Freitas, foram dispensados pelo
Tribunal 14 kits que atendiam
diariamente cerca de 500 pessoas, com a ampliação do serviço
mais 40 kits foram destinados
ao município, que atenderão a
aproximadamente 2 mil pessoas
diariamente.

O Instituto Federal da Bahia (IFBA), em Itinga, será utilizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral para atender a população

De acordo com o TRE, o município possui 130.735 eleitores.
Destes mais de 75 mil eleitores
ainda não foram biometrizados
em Lauro de Freitas. O procurador geral do município, Kivio
Dias, alerta para a necessidade
de estar quite com a justiça elei-

toral. “As pessoas que não fizeram o procedimento até a data
estabelecida podem ter o título
cancelado. O cancelamento tem
outras implicações, como não
poder se inscrever em concursos
públicos ou prova para cargo ou
função pública”, disse.

A Prefeitura Municipal de
Serrinha tem adotado medidas
importantes para conscientizar a população no combate à
Leishmaniose, doença causada
por um parasita denominado
Leishmania chagasi e transmitida para cães e pessoas por
um inseto muito pequeno chamado flebotomíneo, conhecido
como “mosquito palha” que
costuma picar ao entardecer e
durante a noite.
Conhecida
popularmente
por “calazar”, a Leishmaniose
Visceral é uma doença sistêmica, que acomete vários órgãos
internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea.
O principal hospedeiro urbano
dessa doença é o cão doméstico. A população deve estar em
alerta, pois, entre humanos, as
principais vítimas são crianças de até dez anos, idosos e
pessoas com baixa imunidade.
Os principais sintomas da doença são emagrecimento, febre
baixa e aumento do baço e do
fígado.
A Secretaria de Saúde, através das suas Diretorias e Coordenações, realizou uma reunião com as enfermeiras dos
PSFs e PACs de Serrinha com
o objetivo de realizar educação
permanente e criar estratégias de combate e controle da
Leishmaniose.
Os
palestrantes
foram
Priscylla Sancho, coordenadora da Vigilância Epidemiológica; Railton Bacelar, coordenador do centro de endemias;
Alana Souza, diretora da atenção básica; e Caroline Barros,
coordenadora da Vigilância Sanitária. Eles passaram orientações a respeito de mecanismos
de controle e ações preventivas contra a Leishmaniose,
a exemplo de limpeza de terrenos, principalmente com a

coleta de materiais orgânicos,
que facilitam a proliferação do
mosquito transmissor da doença.
Para prevenir a Leishmaniose Visceral é necessário, ainda, adotar medidas como fazer
dedetização, quando indicada
pelas autoridades de saúde,
evitar banhos em açudes e locais próximos à mata, utilizar
repelentes na pele, manter a
casa limpa e cuidar da saúde
dos cães.
Os profissionais de saúde serão multiplicadores das informações recebidas nas unidades

de saúde onde atuam diretamente com a população.
De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Priscylla Sancho, “É importante detectar a doença nos
humanos em sua fase inicial,
pois, assim, são evitadas as
complicações que podem levar
a óbito. Ao observar quaisquer
dos sintomas da doença, como
febre durante muitos dias, perda de peso, fraqueza e anemia,
os indivíduos devem procurar
imediatamente uma unidade de
saúde”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
CNPJ N: 13.910.690/0001-68

REPUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2018
A Prefeitura Municipal de Ubaíra realizará Licitação em 15/02/2019 ás 08h00m (horário local), Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA RUA DO CÓRREGO, NO BAIRRO CÓRREGO, NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA - BAHIA, EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11242.9960001/18-004R.
Informações: Tel. (75) 3544-2034. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.ubaira.
ba.gov.br. Ubaíra - BA, 28/01/2019 Antonio do Almeida Sandes - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 08/02/2019 ás 09h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 753500. Objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento PARCELADO de gêneros alimentícios para merenda escolar, para atender as necessidades das
escolas da rede municipal de ensino do Município de Brejões - BA. Informações: Tel. (75) 3654-2158.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.brejoes.ba.io.org.br. Brejões - BA, 29 de
Janeiro de 2019. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
CNPJ: 13.866.843/0001-17

AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 007-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o
PREGÃO PRESENCIAL N° 007-2019, visando A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ARTESANAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIOS DE ITATIM - BA, a ser realizado no dia 13/02/2019 às 09:00 horas. Edital e Anexos
disponíveis no site www.itatim.ba.gov.br . Maiores informações pelo telefone (75) 3452-2166 das
08:00 hrs às 12:00 hrs. Itatim – BA, 28 de janeiro de 2019. Uilma Santos da Cruz - Pregoeira.
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 008-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o
PREGÃO PRESENCIAL N° 008-2019, visando A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM
DE ATENDER AS OFICINAS E PROJETOS VOLTADOS AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO
INTEGRAL DA FAMILIA – PAIF, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS –
SCFV E BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE ITATIM – BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, a ser realizado no dia 13/02/2019 às 14hrs e
30min.. Edital e Anexos disponíveis no site www.itatim.ba.gov.br . Maiores informações pelo telefone
(75) 3452-2166 das 08:00 hrs às 12:00 hrs. Itatim – BA, 28 de janeiro de 2019. Uilma Santos da
Cruz - Pregoeira.

