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CTA/SAE realiza 
mutirão de testes rápidos 
de Hepatites Virais

JULHO AMARELO

O Centro de Testagem 
e Aconselhamento (CTA) 
e o Serviço de Assistên-
cia Especializada (SAE) 
realizam ao longo desta 
semana ação alusiva ao 
Julho Amarelo, mês de 
combate às Hepatites 
Virais.

A coordenadora do se-
tor, enfermeira Cláudia 
Cunha de Oliveira, relata 
que acontecerá um muti-
rão de realização de tes-
tes rápidos no CTA/SAE, 
nesta quarta e quinta-fei-
ra, dias 28 e 29 de julho, 
das 7h30 às 17h, seguin-
do todas as recomenda-
ções de cuidado contra a 
Covid-19.

Mutirão 
acontecerá nesta 
quarta e quinta, 
das 7h30 às 17h

28 de julho é o 
Dia Mundial de 
Luta Contra as 
Hepatites Virais

Julho Amarelo

ALEXANDRE ROLIM / Assessoria

Além disso, o CTA/
SAE fará ação no Hos-
pital Municipal/UPA 24 
Horas, com testes rápidos 
nos pacientes que aguar-
dam atendimento, das 
14h às 18h horas, entre 
segunda e sexta-feira. Os 
enfermeiros e enfermei-
ras da unidade hospitalar 
também receberão trei-
namento prático sobre as 
hepatites virais.

MAIS – O dia 28 de ju-
lho é conhecido por ser 
o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Vi-
rais. Essa doença é um 
problema sério de saúde 

pública e pode se mani-
festar de diversas for-
mas na população. Saber 
como se proteger, como 
identificar os sintomas e 
quando buscar tratamento 
é fundamental.

Hepatite é o nome dado 
a toda inflamação que 
atinge o fígado, um im-
portante órgão do sistema 
digestório, que tem um 
papel principal na desin-
toxicação do organismo. 
Essa doença é causada, 
na maioria das vezes, por 
uma infecção viral — em-
bora também possa ser 
acarretada pelo uso abusi-
vo de substâncias tóxicas 
(álcool, medicamentos e 
drogas), doenças genéticas 
ou autoimunes.

O maior problema das 
hepatites virais é que os 
seus sintomas costumam 
ser bem silenciosos, mui-
tas vezes passando desper-
cebidos até que surja uma 
complicação da doença. 

Isso reforça a importân-
cia de realizar exames de 
check-up frequentemente 
(entre 6 e 12 meses) para 
se certificar de que a saú-

de está em dia e da busca 
de médicos especializados 
caso tenha contato com 
pessoas portadoras desse 
distúrbio.

Vacinação segue

Nascidos até 1999 serão 
vacinados na terça e quarta

REPESCAGEM

Com quase 10 mil do-
ses ainda a disposição da 
população de Tangará da 
Serra, sendo 5.373 para 
aplicação da primeira 
dose e 4.549 para segun-
da, a Secretaria Munici-
pal de Saúde promoverá 
nesta terça e quarta-feira, 
dias 27 e 28 de julho, um 
grande mutirão de vaci-
nação aos nascidos até 
1999.

O Corujão da Vacina 
acontecerá na Central 
de Vacinação do Centro 
Cultural, das 15h e 21h, 
oportunidade em que 
serão disponibilizadas 
duas mil doses em cada 

O mutirão
acontecerá no 
Centro Cultural, 
das 15h e 21h

Município
já aplicou 
64.188 doses, 
sendo 52.703
primeiras doses
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dia, para repescagem – 
àqueles com até 22 anos 
que não conseguiram se 
vacinar durante o mu-
tirão realizado entre os 
dias 19 a 25 de julho.

Já as gestantes, lactan-
tes, puérperas e caminho-
neiros continuam sendo 
vacinados na Clínica da 
Família, de segunda a sex-
ta-feira, entre 7h e 8h da 
manhã, sem a necessidade 
de cadastramento prévio.

Segundas doses tam-
bém são aplicadas na Clí-
nica da Família, de segun-

da a sexta, entre as 8h e as 
10 horas da manhã. É im-
portante observar a data 
da segunda dose descrita 
no seu cartão de vacina. 

No total, o Município 
já aplicou 64.188 doses, 
sendo 52.703 primeiras 
doses e 11.486 segundas 
doses, conforme dados do 
Vacinômetro, atualizado 
na manhã desta segunda-
-feira, 26. Com isso, mais 
de 70,7% da população 
com mais de 18 anos está 
imunizada com a primeira 
dose.

MUNICÍPIO DE FRON-
TEIRA - Em julho, o Mu-
nicípio recebeu no Mi-
nistério da Saúde uma 
remessa de mais de 21 
mil doses do imunizan-
te da Fiocruz/Astrazene-
ca, por estar na faixa de 
fronteira. Esse quantitati-
vo contribuiu de maneira 
ímpar para a vacinação 
em massa da população.


