
Zé Gotinha convoca 
crianças para o Dia D

VACINAÇÃO

Personagem tradicio-
nal do combate e preven-
ção de doenças infantis, 
o Zé Gotinha estará nos 
bairros de Tangará da 
Serra neste sábado, dia 
18 para a realização do 
Dia D de Vacinação con-
tra a Poliomielite e Sa-
rampo. Para a campanha, 
18 unidades de Saúde da 
Família (USF’s) estarão 
funcionando a partir das 
7 horas prontas para re-
ceberem o público-alvo, 
que são crianças de um 
até menor de cinco anos.

“Convido todos os pais 
a comparecerem nos pos-
tos de saúde juntamen-

Dia D de vacinação 
acontece hoje 
em todas as 
USF’s de Tangará

Esperamos 
a 
conscientização 
de todos 
os pais

Primeiros socorros 
auxiliam no salvamento 
de vítimas de infarto

IMPORTANTE SABER

Todos os dias, mais de 
820 pessoas sofrem al-
gum tipo de complicação 
cardiovascular no Bra-
sil. Mesmo com dados 
tão alarmantes, poucas 
pessoas conhecem quais 
são os primeiros socor-
ros a serem empregados 
em caso de mal súbito ou 
infarto. Saber o que fazer 
em um destes casos pode 
aumentar a sobrevida das 
vítimas dos males do co-
ração, apontados pela Or-
ganização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS) como os 
principais causadores de 
morte em todo o planeta.

No Brasil, o Ministério 
da Saúde também desta-

No Brasil, 
300 mil pessoas 
sofrem infarto 
anualmente 

O contato 
imediato com 
o serviço de 
emergência deve 
ser priorizado O primeiro atendimento é crucial

Zé Gotinha estará em todas as USF’s

Assessoria

ca que 300 mil pessoas 
sofrem infarto anualmen-
te em território nacional 
– sendo que em 30% dos 
casos o ataque cardíaco é 
fatal. A Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia (SBC) 
ainda estima que mais de 
100 mil paradas cardíacas 
acontecem, anualmente, 
fora do hospital.

Boa parte da população 

desconhece, no entanto, a 
conduta de primeiro socor-
ros que pode salvar vidas 
em situações que envol-
vam mal súbito ou infarto. 

Coordenadora da central 
de remoções de empresa 
especializada em home 
care, a médica Flávia Mon-
teiro explica que o primei-
ro atendimento é crucial 
para determinar o prog-
nóstico das vítimas, po-
dendo também ser chama-
do de gold time (ou tempo 
de ouro, em português).

De acordo com a espe-
cialista, o contato imediato 
com o serviço de emergên-
cia deve ser priorizado em 
casos de urgência. Depois 
desse primeiro passo, o 
ideal é checar se a pessoa 
está com pulsação. “Se não 
for detectada a pulsação 
em até dez segundos, deve-
se iniciar, imediatamente, 
as compressões torácicas”.

Em julho de 2018, a 
Casa de Saúde São José, do 
Rio de Janeiro, lançou uma 
música em parceria com a 
banda Barão Vermelho que 
visa a conscientização da 
ressuscitação cardiopul-

monar (RPC). A ideia da 
campanha é que a melodia 
traga referências do ritmo 
ideal para a compressão 
torácica.

A ação foi inspirada em 

um caso estadunidense, 
que popularizou o ritmo 
das massagens cardíacas 
por meio da icônica can-
ção Stayin’ Alive, do grupo 
Bee Gees.
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te com seus filhos, para 
fazerem a vacina contra 
a poliomelite e o saram-
po, pois é de grande valia 
combater essas doenças”, 
convocou a porta-voz da 
família Rotária de Tan-
gará da Serra, Brígida 
Fischer, destacando que 
o principal objetivo é 
erradicar essas doenças. 
“Esperamos a conscien-
tização de todos os pais, 
pois temos um número 
considerável de crian-
ças para serem vacinadas 
conforme meta estipulada 

pelo Ministério da Saú-
de”, alertou a responsável.

Conforme o Diário da 
Serra já veiculou em edi-
ções anteriores, a Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação  já imunizou mais 
de duas mil crianças em 
Tangará da Serra. O nú-
mero corresponde a 39% 
da meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde a ser 
alcançada Município, que 
deverá ter o total de 5.495 
crianças vacinadas.

Mato Grosso está entre 
os três estados com os 
menores índices de imu-
nização. O levantamento 
do Ministério da Saúde 
aponta que apenas 2,24% 
do público alvo para po-
liomielite, com 4,5 mil 
crianças foram vacina-
das. Já contra o Saram-
po foram aplicadas 4,4 
mil vacinas, totalizando 
2,22% do público imuni-
zado.
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