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IMUNIZAÇÃO DE JOVENS

INCÊNDIO

Saúde intensifica vacinação
contra meningite e HPV

Nota de
esclarecimento reforça
que não houveram feridos

O trabalho é
intensificado,
com imunização
nas escolas
Fabíola Tormes / Redação DS

A Secretaria Municipal
de Saúde de Tangará da
Serra, por meio da Vigilância Epidemiológica e
Unidades de Saúde da Família, está intensificando
neste mês a vacinação dos
adolescente contra HPV e
Meningite C.
De acordo com a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica, Juliana
Herrero, a imunização
desses jovens começou no
início deste ano, porém,
nos meses de março e setembro o trabalho é intensificado, oportunidade em
que as equipes de saúde
vão até as escolas. “Na semana passada passamos
nas escolas Fausto Masson, Ayrton Senna, Antenor Soares, Sílvio Paternez e Ipes, entre outras”,
relembrou a responsável,
ao destacar que a vacinação só é feita mediante autorização dos pais. “E nesta semana continuaremos
com o trabalho”.
Além das unidades escolares, a vacinação é feita
também, diariamente, em
todas as unidades de saúde. Deverão ser vacinadas
contra o HPV meninas de
9 a 14 anos e meninos de
11 a 14 anos. Neste ano, o
Ministério da Saúde está
ampliando a faixa etária
da vacina meningite C,
que agora passa a ser 11 a
14 anos de idade. No ano

O sinistro causou um grande susto

Redação DS

Equipes de saúde estão indo nas escolas para imunização

passado, estavam sendo
vacinados contra a doença
meninas e meninas de 12
a 13 anos.
Até o momento, desde o
início deste ano, 513 adolescentes foram vacinados
contra HPV e 341 contra
Meningite em Tangará da
Serra.
CAMPANHA - Para auxiliar no trabalho, o Ministério da Saúde lançou
nesta terça-feira, 13, uma
campanha
publicitária.
No filme, dois jovens, um
menino e uma menina,

fogem do vírus em um cenário com inspiração nos
seriados famosos que são
de identificação do público jovem e dos pais. A
fuga termina no momento
em que os jovens entram
em uma unidade de saúde e se vacinam. O filme
mistura imagens reais e
animação.
Com o slogan “Não perca a nova temporada de
Vacinação contra a meningite C e o HPV”, a campanha conta ainda com
outras peças publicitárias.

Um princípio de incêndio
causou pânico na noite desta
segunda-feira, 12, no Hospital e Maternidade Clínica da
Criança, em Tangará da Serra.
Na oportunidade, o Corpo
de Bombeiros que atendeu a
ocorrência, informou que o
incêndio pode ter iniciado
em um ar condicionado. Embora tenha sido um pequeno
foco, o sinistro causou um
grande susto e fez com que
bebês, recém-nascidos fossem retirados do local, ainda
nas incubadoras.
O local ficou tomado pela
fumaça e pais, funcionários,
policiais e bombeiros se uniram em busca de retirar os bebês para uma clínica ao lado.
Na manhã de ontem, o sócio
-proprietário, José Carlos Di
Anniballi, divulgou nota onde
falou sobre o ocorrido.
O responsável afirma que
apesar do fogo ter sido controlado rapidamente, sem ter
causado prejuízos à integri-

dade física dos pacientes e
colaboradores, a direção do
hospital, visando manter a integridade física das crianças,
resolveu retirá-las, temporariamente, da unidade de terapia até o controle total da fumaça, já que inexistia fogo na
área interna. “Cumpre realçar
que, por cautela, foi chamado
o Corpo de Bombeiros, que

Recém-nascidos
foram
retirados do
local nas
incubadoras

prontamente controlou o fogo
na área externa, evitando que
o mesmo se alastrasse na área
interna”.
Por fim, a direção garantiu
que o atendimento ao público
voltará a sua integral normalidade, após o término da limpeza da unidade hospitalar.

