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isolado, que, infelizmente, 
ocorreu por uma situação 
específica desta paciente”, 
explica. “Mesmo assim, seria 
muito importante e prudente 
que as pessoas realizassem 
a sua vacinação, principal-
mente os idosos, que de 
todos são os que mais so-
frem com o inverno”, diz 
ela, preocupada com a baixa 
procura pelas doses.

Desde a última semana, 
todas as pes-
soas podem se 
vacinar contra 
a gripe em Vera 
Cruz. Não há 
mais restrição 
apenas aos gru-
pos prioritários. 
Apesar disso, 
observa Lisea-
na, a procura é 
pequena. “Nem 
ficha distribuí-

mos. É só chegar  nas uni-
dades que será realizada a 
vacina”, informa. Ainda estão 
disponíveis cerca de 300 do-
ses, a todas as faixas etárias.

A TRANSMISSÃO
O vírus da gripe é transmi-

tido pelo ar. Por isso, alerta Li-
seana, a população deve man-
ter a boa higiene das mãos e 
ficar em locais arejados. Vaci-
nar-se também é a orientação. 
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“
Não estamos vivendo 
nenhum alerta. É um 
caso isolado, que, 
infelizmente, ocorreu 
por  uma situação espe-
cífica desta paciente.”

LISEANA PALMA FLORES
Secretária de Saúde

No Rio Grande do Sul já são sete mortes por gripe em 2018. 
As três mais recentes ocorreram em Porto Alegre (duas delas) 
e em Vera Cruz. Também este ano já foram registradas outras 
duas mortes na capital, além de uma em Gramado e uma 
em Lajeado. Das sete mortes, quatro foram pelo vírus H1N1 
(Influenza A), uma por H3N2 (Influenza B), uma por Influenza 
A não subtipado e uma por Influenza B. Dentre os casos de 
mortes, apenas uma pessoa havia se vacinado, que era a 
idosa de Vera Cruz. O último caso registrado na Capital das 
Gincanas foi no ano de 2011, na localidade de Ferraz.  

Idosa chegou a se imunizar, mas vírus se instalou antes da vacina fazer efeito

A GRIPE NO ESTADO

Após sete anos, Vera Cruz 
volta a registrar morte em 
decorrência da gripe. A in-
formação foi confirmada no 
início da tarde de ontem pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Trata-se de uma idosa, 
moradora do interior. A mu-
lher, cuja idade não foi divul-
gada, chegou a fazer a vacina 
da gripe, mas 
como necessita 
de um tempo 
para surtir efei-
to, a dose não 
inibiu as com-
plicações pro-
vocadas pelo 
vírus Influenza 
B. A dose apli-
cada na vítima 
e nas demais 
pessoas que se 
vacinaram através do Sistema 
Único de Saúde (SUS) protege 
contra os vírus A (H1N1 e 
H3N2) e tipo B.

A morte da vera-cruzense, 
registrada há duas semanas, 
reacende a necessidade em 
procurar os postos de saú-
de e se vacinar, segundo a 
secretária, Liseana Palmas 
Flores. “Não estamos viven-
do nenhum alerta. É um caso 

“Às vezes - e infelizmente -, 
precisa morrer alguém para 
as coisas acontecerem. Quase 
imploramos para as pessoas 
virem se vacinar. Pode ser 
que agora tenha mais procu-
ra”, acredita a Secretária, ao 
lembrar que a vacina quando 
tomada no período correto 
tem eficácia de 89%.

*Com informações 
do Portal Arauto.

Moradora do interior é vítima da gripe
Confirmação chegou ontem e reacendeu alerta sobre importância da vacinação. 300 doses estão disponíveis para todas as faixas etárias

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

PRIMEIRA MORTE DO ANO

Ação solidária do Grupo Amigas do Bem beneficia o Hospital Vera Cruz
VONTADE DE AJUDAR

O “Grupo Amigas do Bem”, 
que abrange a localidade de 
Linha Henrique D’Ávila e 
arredores, com o apoio da 
Secretaria de Cultura de Vera 
Cruz realizou uma tarde de 
diversão e solidariedade para 
a comunidade. No sábado, 
dia 30 de junho, aconteceu no 
ginásio da escola Jacob Blész, 
a sessão de cinema beneficente 
ao Hospital Vera Cruz.  

O projeto “Cinema das 
Amigas do Bem” foi um even-
to que teve como objetivo pro-
mover  dentro da comunidade 
uma atividade de diversão 
para toda a família. Na oca-
sião, os participantes tiveram 
a oportunidade de assistir ao 
filme “Se eu fosse você 2”. Já a 
criançada pode se divertir nos 
brinquedos.

A ação solidária teve o valor 

do ingresso revertido em ali-
mentos e materiais de limpeza 
para a casa de saúde. 

Conforme a coordenadora 
do grupo e agente de saúde, 
Vaneila Helfer, por saber das 
dificuldades financeiras vivi-
das no momento e pelo fato 
do hospital ser visto como 
primordial para a população, 
foi decidido auxiliá-lo. “Todos 
têm a vontade de ajudar, mas 
com muito é impossível, unin-
do forças e cada um ajudando 
com um pouco chegamos jun-
tos nos objetivos propostos”, 
sublinha.

No evento foi possível arre-
cadar 80 quilos de alimentos, 
além de diversos itens de lim-
peza. A entrega está agendada 
para esta quarta-feira, dia 4, às 
13h30min, no postinho de saú-
de de Linha Henrique D’Ávila. 

Segundo Vaneila, a entrega 
vai ocorrer na localidade para 
poder envolver o máximo 
possível de integrantes.

O GRUPO AMIGAS DO BEM
O primeiro encontro rea-

lizado pelo “Grupo Amigas 
do Bem” ocorreu em maio de 
2017, no Clube Juventude (que 
desde então cede o espaço gra-
tuitamente para a realização 
dos trabalhos) e com a parti-
cipação de aproximadamente 
20 mulheres. Inicialmente, o 
objetivo era de simplesmente 
formar um grupo de saúde, 
uma das atribuições da agente 
comunitária de saúde, a fim 
de proporcionar às mulheres 
da localidade momentos de 
descontração e aprendizado.

Apesar das incertezas no 
começo, partiu das integran-
tes do grupo a ideia de fazer Sessão de cinema ocorreu no ginásio da escola Jacob Blész
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algo a mais, como serviços 
voluntários. A partir daí se 
iniciaram pesquisas e projetos 
para trabalhos sociais.

Entre as ações já realizadas 
estão: visitas a casas geriátri-
cas, visitas a Copame, canto 
dos Reis no início do ano para 
a Liga na localidade e eventos 
em prol de instituições.

Este é um trabalho constan-
te, conforme surge demanda 

ou sugestões das voluntárias. 
“É importante frisar que, em 
todas as ações do grupo, a 
comunidade abraça a causa e 
colabora sempre, assim como 
os familiares das integrantes, 
empresários”, reforça Vaneila. 
“O que nos motiva cada vez 
mais a acreditar no amor e 
na solidariedade e que vale a 
pena fazer  e espalhar o bem”, 
finaliza.


