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A Sesau iniciou a Campanha de
Multivacinação com o propósito de
atualizar o calendário vacinal de
crianças menores de 5 anos e adolescentes de até 15 anos de idade. A
ação, que prossegue até o próximo
dia 30, irá ocorrer em parceria com
as 102 Secretarias Municipais de
Saúde alagoanas. Segundo o MS,
Alagoas recebeu 385.855 doses das
vacinas para atender ao público-alvo
da campanha. Deverão se vacinar,
segundo o PNI, crianças menores de
5 anos que tomarão as seguintes
vacinas:
BCG,
Hepatite
B,

Pentavalente,
Poliomielite,
Rotavírus, Pneumocócica 10,
Meningocócica
C,
Febre
Amarela, Tríplice Viral, Hepatite
A, DTP infantil e Tetra viral. Já
os adolescentes menores de 15
anos serão imunizados contra
Hepatite B, Tríplice Viral, Dupla
Adulto e HPV. Esta última específica para as meninas com
idade entre 9 e 13 anos.

João Victor Barroso com
informações do Ministério da Saúde

O QUE FAZER EM CASOS DE ACNE?
DERMATOLOGISTA DA SESAU EXPLICA

SECRETARIA DE SAÚDE ALERTA PARA
CUIDADOS COM A VISÃO NA INFÂNCIA
A Sesau orienta e alerta pais e responsáveis sobre a importância
dos cuidados com a visão das crianças. Uma das medidas eficazes para detecção de problemas é o “teste do olhinho”, que
deve ser feito em todas as maternidades. De acordo com a
pediatra e coordenadora da Rede Cegonha em Alagoas, Syrlene
Patriota, é obrigatório o teste em recém-nascidos. “O teste é
obrigatório e importantíssimo e realiza um diagnóstico precoce
de problemas como catarata, glaucoma congênito, retinopatia
da prematuridade, entre outros”, afirmou a médica. A pediatra
ressaltou que mesmo que o teste não indique nenhum problema
com a criança, os pais devem fazer uma primeira consulta oftalmológica no bebê ao completar o primeiro ano de vida. “O profissional especializado fará investigações e constatará a necessidade do uso de lentes corretivas e seus tratamentos, além de
oferecer orientações aos pais sobre os cuidados com a saúde
visual de suas crianças”, destacou Syrlene Patriota.

A acne, conhecida popularmente como espinha, pode
causar um grande sofrimento emocional e de autoestima
além de provocar cicatrizes na pele. Para evitar sequelas, a
dermatologista da Sesau, Cleide Vieira, esclarece sobre o
problema. A dermatologista explicou que a acne pode acometer pessoas de todas as faixas etárias, porém é mais
comum na adolescência. “As alterações hormonais associadas à puberdade provocam o aparecimento das acnes”, destacou a médica. Cleide Vieira ressaltou que o histórico familiar também é um indicativo importante. “Se existem pessoas
com cicatrizes provocadas por acnes, há uma grande chance
de o padrão se repetir nos mais jovens. Por isso, os pais
devem procurar um dermatologista para que seja iniciado o
tratamento adequado ainda na pré-adolescência”, explicou.
A médica salientou que cada tipo de pele exige um tratamento especifico e, por isso, deve ser acompanhado por um
profissional. Cleide Vieira ressaltou que o tratamento é iniciado de forma tópica, sobre a pele, com cremes, sabonetes
especiais e ácidos e em alguns casos mais graves via oral.

