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Febre Amarela
Surgimento de casos da doença

no RS deixa gaúchos em alerta
Desde 1966, o Estado do Rio

Grande do Sul não registrava mor-
tes causadas por febre amarela.
Agora, a doença está de volta. Mais
de 200 municípios gaúchos já es-
tão em estado de alerta. Por en-
quanto, Porto Alegre não está
apontada como zona de risco, mas
o avanço da doença está muito rá-
pido, o que preocupa a população.

A febre amarela é uma doença
causada por vírus e que ataca o fígado e
outros órgãos, podendo levar até mes-
mo a morte. A orientação é que na apre-
sentação dos primeiros sintomas, seja
procurado um médico. A vacina é o prin-
cipal meio de prevenção da doença, mas
a farmacêutica da Clinica Vacine,
Andiara Gitz, diz que antes de fazer a
vacina é importante que as pessoas pro-
curem o seu médico. Ela alerta que,
como se trata de uma vacina de vírus
vivo, é importante que seja avaliado o
custo benefício da aplicação, já que cada
organismo reage de maneira diferente.

Andiara ressalta também que pes-
soas com problema de hemorragia e
coagulação, só podem fazer a vacina
depois de uma avaliação médica. Outro
cuidado que se deve ter é para não fa-
zer a vacina, se fez outra vacina de vírus

vivo num período inferior a 30 dias.
É importante lembrar que a vaci-

na leva dez dias para fazer efeito e
tem duração de dez anos.

Veja os principais sintomas
Os principais sintomas da doença
são: febre, dor de cabeça, calafrios,
náuseas, vômito, dores no corpo, ic-
terícia (a pele e os olhos ficam ama-
relos) e hemorragias ( de gengivas,
nariz, estômago, intestino e urina).

Onde fazer a vacina
Em POA- no Centro de Saúde Mo-
delo, no Centro de Saúde IAPI, na
Unidade de Saúde da Tristeza e no
Aeroporto. Na rede particular, a Clíni-
ca Vacine também oferece a vacina, de
segunda a sábado, das 8h às 19h50.

Credenciamentos
do Saúde Caixa

Estão abertos os credenciamentos
para médicos de todas as especia-
lidades para o interior do Estado.
A AGEA solicita a colaboração dos
associados na indicação de profis-
sionais desta área para compor o
quadro do Saúde Caixa em sua re-
gião. As informações podem ser
encaminhadas para as seguintes
pessoas:
Na região de Porto Alegre e Li-
toral - Francisco (51) 3205-7196
Na região Sul, Serra e Vale do
Sinos- Niriane (51) 3205-7199
Na região Norte, Santa Maria
e Passo Fundo - Fernando (51)
3205-7165
O contato com a GIPES deverá
ser feito no horário das 12h às
19h.

Rio de Janeiro já começou os  preparativos para o XXXI Simpósio

A Associação de Aposentados do Rio de Janeiro já está organizando tudo para
que o XXXI Simpósio Nacional de Aposentados e Pensionistas da Caixa repita
o sucesso das edições anteriores. O evento, será de 15 a 20 de novembro, no
Hotel Windsor Barra da Tijuca.  A  AGEA está organizando um pacote especial
para os gaúchos que desejarem participar do Simpósio.


