
Contra a febre amarela, 
conselho é se imunizar
Pessoas com até 59 anos, que ainda não foram vacinadas, podem procurar 
unidade de saúde e garantir a dose. Vera Cruz é considerada área de risco
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DE OLHO NA DOENÇA

Em Vera Cruz, as doses 
são aplicadas na sala 
de vacinas do Espaço 
Mamãe Criança e nas 

ESFs do bairro Arco-Íris
e de Vila Progresso.

Quem se imunizou em 2009, ano de surto na região, não precisa procurar os postos
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NO BRASIL

OS CASOS

A vacina contra a febre ama-
rela é ofertada no Calendário 
Nacional de Vacinação. Em 
2018, foram enviadas 32 
milhões de doses da vacina 
para todo o país. Em 2019, 
1,1 milhão de doses já foram 
enviadas para atender a 
demanda dos estados.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico, que 
apresenta o monitoramento 
de julho de 2018 a 7 de feve-
reiro deste ano, foram noti-
ficados 834 casos suspeitos 
de febre amarela, sendo que 
679 foram descartados, 118 
permanecem em investiga-
ção e 37 foram confirmados. 
Desses, nove foram óbitos.
Os estados que apresentaram 
casos confirmados foram São 
Paulo (35) e Paraná (2). A 
maior parte dos casos ocorreu 
na região do Vale do Ribeira 
(litoral sul de São Paulo, pró-
ximo à divisa com o Paraná).

Vera Cruz é considerada 
área de risco para a febre ama-
rela, em virtude de já ter caso 
da doença e estar em uma re-
gião de bastante mata. Por isso, 
a recomendação da Secretaria 
Municipal de Saúde é de que 
a população ainda não vacina-
da procure as unidades para 
atualizar a caderneta. Quem 
recebeu a dose em 2009 – ano 
de surto na região e que teve 
forte campanha de vacinação – 
não precisa, e não deve, tomar 
uma nova dose. Isso porque, 
desde abril de 2017, o Brasil 
adota o esquema de dose úni-
ca, conforme recomendação 
da Organização Mundial de 
Saúde, respaldada por estudos 
que asseguram que uma dose 
é suficiente para 
a proteção por 
toda a vida.

Aos nove me-
ses, as crianças 
são vacinadas 
contra a doença. 
Podem se imu-
nizar pessoas 
com até 59 anos. Quem tem 
mais de 60, explica a enfermei-
ra Daniela Schneider, somente 
com prescrição médica. Em 
Vera Cruz, as doses são apli-

cadas na sala de vacinas do 
Espaço Mamãe Criança, anexo 
ao Posto de Saúde Central, nas 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras. Nas Estratégias de Saúde 
da Família (ESF) do bairro 
Arco-Íris e de Vila Progresso, 
a vacinação é feita apenas nas 
terças-feiras. Embora Linha 
Henrique D’Ávila conte com 
ESF, a sala de vacinas do espa-
ço, explica Daniela, ainda não 
está concluída, faltando, por 
exemplo, o término da parte 
elétrica. Assim, a ESF ainda 
não aplica vacinas. A previsão 
de início é março.

VAI VIAJAR?
Quem vai viajar para os 

demais estados do Sul ou para 
a região Sudeste do país, a 
recomendação do Ministério 
da Saúde é que esteja vaci-
nado contra a febre amare-

la. Isso porque, 
a t u a l m e n t e , 
há registro de 
circulação do 
vírus nas duas 
regiões. Apesar 
dos estados do 
Sul e Sudeste já 
fazerem parte 

da área de recomendação 
para a vacina, todos os estados 
ainda registram coberturas 
abaixo da meta, que é de 95%. 
A estimativa de pessoas não 

vacinadas é de cerca de 36,9 
milhões no Sudeste e 13,1 
milhões no Sul. Conforme 
Daniela, o ideal é que a vacina 
seja aplicada com no mínimo 
30 dias antes da viagem.

CIRURGIAS COM  TÉCNICA DE VÍDEO
SÃO REALIZADAS NO HOSPITAL VERA CRUZ
Cirurgias abertas, muitas vezes com necessidade de cortes 

maiores, tempo lento de recuperação, pós-cirúrgico dolori-
do, com desconforto aos pacientes, agora muitas podem ser 
substituídas, conforme orientação médica, por Cirurgias Vi-
deolaparoscópicas, que são realizadas no Hospital Vera Cruz.

A técnica da Laparoscopia ou Videolaparoscopia é um 
procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado sob 
efeito de anestesia. É um método consagrado para retirada 
da vesícula biliar, correção da hérnia de hiato e apendicite, 
dentre outras Cirurgias Gastrointestinais. Também é utiliza-
do em cirurgias ginecológicas e urológicas. Através de uma 
pequena incisão no umbigo, se introduz um dispositivo fino 
chamado Laparoscópio, que nada mais é do que um instru-
mento de fibra óptica que permite realizar procedimentos 
- diagnósticos e terapêuticos -, daí o nome da técnica, na for-
ma de um procedimento cirúrgico, através da qual pode-se 
visualizar os órgãos inter-
nos dentro do abdômen e 
pelve, observando se há 
inchaço e inflamação no 
apêndice, vesícula ou em 
outros órgãos. 

O desenvolvimento da 
técnica foi progressivo à 
medida que os equipa-
mentos e instrumentos cirúrgicos foram se modernizando. 
Aos poucos, vem se definindo aquelas operações que real-
mente oferecem vantagens, quando realizadas por Video-
laparoscopia. (fonte/www.saude.com.br). 

Para trabalhar com Laparoscopia, o Hospital Vera Cruz 
possui profissionais médicos cirurgiões capacitados, e equi-
pamentos e instrumentais específicos e de alta tecnologia. A 
Cirurgia Laparoscópica, quando bem indicada e executada, é 
muito melhor para o paciente. Esse sofre bem menos com as 
pequenas incisões cirúrgicas, há menos dor pós-operatória, a 
permanência hospitalar torna-se mais curta e a recuperação 
para as atividades é mais rápida. Estamos à disposição para 
mais informações!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO LABORATÓRIO 
No Hospital Vera Cruz funciona o Posto de Coleta do La-

boratório do HAN, onde são realizados exames de sangue, 
fezes e urina.

Horários de funcionamento:
Manhã: 7:00 às 11:00
Tarde: 13:00 às17:00

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS
O HVC agradece a doação de brinquedos e livros reali-

zada por Clarice Galvan, Sandro e Solange Schipper, Enzo 
Bossardi, Thiago Maas e Nany Aquino. Nossas salas de espera 
estão ganhando um colorido todo especial, e as crianças se 
familiarizando com o ambiente hospitalar.


