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Qualidade assim o cliente

paga e ainda agradeceVacinação contra 
poliomielite é 

fundamental para 
todas as crianças 
de até cinco anos

Chapeaçâo
Pintura
Polimento
EspelhamentoA Campanha de Vacinação contra a Poliomielite segue 

nos municípios atí 21 de novembro e. mesmo as crianças 
entre um e cinco anos.com o esquema vacinai contra a do
ença em dii devem receber uma dose extra do inumirame. 
As menores de um imo devem receber três doses injetáveis 
aos dois. quatro e seis meses, conforme o Calendário Na
cional de Vadnaçio.

Até a segunda-feira{9/l 1) cerca de 174 mil crianças com 
até cinco anos ainda precisavam receber a vacina para atingir 
a meta Ja campanha de 95% de cobertura vacinai. Cerca 
de 354 mil crianças já receberam a dose, o que representa 
67% de cobertura.

De acordo com a chefe da Divisáo de Vigilância Hpi- 
drmiológlca do Centro Estadual de Vigilância em Saúde 
(Ccvs) Tani Ranlcri: *é fundamental buscarmos coberturas 
vacinais homogéneas para todas as faixas etárias e regimes 
do Rio Grande do Sul*

ParaJclamente, ocorre a Campanha de Multlvadnaçâo, 
que. por sua ver, busca atualizar asituaçâo vacinai da popu
lação até 15 anos de idade. O objetivo é. além de aumentar 
as coberturas vacinais, diminuir ou controlar g incidência 
de doenças imunoprevenfveis. como sarampo, rubéola. 
tuberculose, hepatite, tétano, difteria e outras.

Pais e responsáveis devem levar seus filhos até o dia 21 
de novembro aos postos de saúde ou clinicas de vacinas 
para colocar a caderneta de vacinação em dia. ou receber 
uma dnsr extra da [iminizaçin contra a paralisia infantil. A 
Campanha Nacional se encerrou em 30 de outubro, mas o 
governo do Estado prorrogou o prazo em âmbito estadual 
com intuito dc atingir a meta.

Descaso e desinformação
Pesquisa realizada pela Secretaria da Saúde em 2019 

mostrou que as principais causas dos baixas coberturas va
cinais no Estado se devem ao descasoc à desinformação. No 
levantamento, 59% das pessoas apontaram motivos pessoais 
para a uáo vacinação dos filhos, como esquecimento, medo 
de efeitos colaterais c falta dc tempo. Mesmo que. por algum 
motivo, nâo tenham vacinado as crianças, mats de 96% 
disseram acreditar na imunização Apenas 4% responderam 
não acreditar na eficácia das doses.

Koi constatado, ainda, que os jovens deixam dc vacinar 
seus filhos com mais frequência por nâo terem convivido 
com certas doenças comuns cm outras épocas c que desa
pareceram por algum tempo, mas que hoje retornam com 
força, como o sarampo. (Secom RS)
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HCC adquire equipamentos de vídeo 
laringoscópio que facilitam a intubação

O HCC (Hospital de Caridade dc Carazi
nho), pensando sempre em melhor atender a 
comunidade regional, hem como na evolução 
tecnológica de sua estrutura, adquiriu dois 
equipamentos de vklcolaringoscopia através 
de recurso destinado pda justiça Estadual de 
Carazinho. Valor: RJ 24264.00.

Em 2020, em razão da pandemia Co- 
vid-19. houve um aumento no número de 
pacientes graves que necessitaram ser intu- 
bados. Os videos lartngoscópios ergonómicos 
sâo utilizados em situações de intubação 15:11, 
média e difícil, com o paciente em qualquer 
posição ou peso, mesmo com colar cervical, 
em qualquer situação dentro das unidades 
de atendimento.

A anestesista Cheila de Freitas explica que 
o equipamento possui visualização indireta, 
através de um monitor de alta resolução, 
que permite a nítida visão ila estrutura da 
glote. Melhorando assim o Índice de suces
so. principalmente na primeira tentativa de 
intubação. minimizando assim as chances 
de lesócs que podem ocorrer durante o pro

cedimento. )i as Uminas utilizadas tem de 
vários tamanhos e formatos escolhidos pelo 
profissional no momento do procedimento, 
conforme necessidade em cada caso.

Ainda, com ihiminaçâo em I.ED de alta 
intensidade é pussivcl a visualização completa 
das cordas socais c estruturas adjacentes. "A 
angulaçâo de tda, pode ser ajustada de acordo 
com o posicionamento do utilizador, evitan
do que o mesmo se posicione multo próximo 
ao paciente, permitindo assim a avaliação da 
situação clínica do paciente* conclui Sheila.

I’arao presidente do HCC, Jocélio Cunha, 
investir em equipamentos de qualidade 
tecnológica vem sendo uma prática cons
tante para melhor atender » população. ‘A 
tecnologia na gestão hospitalar deve ser 
trabalhada constantemente para oferecer uma 
assistência clinica e avançada de qualidade, 
com recursos diagnósticos e terapêuticos. 
Além disso, temos % necessidade crescente 
de incorporar essas funcionalidades no dia 
»dia do HCC* disse jocélio. (Assessoria de 
Imprensa do HCC)
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Equipamentos proporcionam mais eíiciência e 
agilidade para a Agência Transfusional do HCC

ede maior praticidade, qualidade e garantia de 
resultados ainda mais precisos paru atender as 
demandas do setor, bem «imo, da Instituição. 
*Esa neeessidatlr de aprimorar ainda mais o 
processo r garantir confiabilidade. bem como 
atender a todas as normas estabelecidas, faz-se 
necessária para melhor atender toda a região 
que ocupa os serviços do hospital.*

Agência Transfusional 
A Agência Transfusional do HCC ê res

ponsável por todo o processo que envolve as 
transfusões de sangue realizadas na instituição 
de saúde: realização das provas de transfusão, 
a verificação da tipagrm sanguínea, a própria 
transfusão de sangue para os pacientes, a soli
citação das bolsas de sangue ao I lemtxentro de 
Passo Pundo • Hemopasso e o armazenamento 
do estoque de sangue. Ela funciona 24 horas 
por dia e atende todas is demandas clinicas, 
drútfúcns. ambulatória!* e de urgêndas. Sua 
equipe é composta por proftsskwuls médkos. 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. (As
sessoria de Imprensado HCC)

O HCC (Hospital de Caridade de Ca- 
razinho) adquiriu equipamentos que setáo 
utilizados na Agência Ttonsfusitmal • unidade 
responsável por lodo o processo que envolve 
as transfusões de sanguee hcmoccrnsponenies 
realizadas na instiUúçâoquc realiza, em média, 
250 transfusões por mês.

Os recursos, no valor de RS 30.398,00, sâo 
oriundos do Ministério Público do Trabalho, 
viabilizados através de proietos previamen- 
te aprovados que possibilitaram a compra 
dos equipamentos: uma Centrífuga c uma 
Incubadora, tratando-se de uma evolução 
tecnológica nas provas de compatibilidade 
pré-transfuslonais.

A aquisição possibilitará ao serviço da 
Agência Transfusional obter uma maior 
eficiência e agilidade na realização dos testes 
de grupns sanguíneos, proporcionando uma 
maior segurança ans pacientes e a equipe de 
trabalha

Segundo o médico responsável pela agência 
Roberto Pontes: estaé uma tecnologia de ponta

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
W CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

: EDITAL
r Vereador Gian Pedroso, Presidente da Câmara 

Municipal de Carazinho, no uso de suas atribuições 
legais, COMUNICA, através deste Edital, que se en
contra tramitando no Poder Legislativo, o Projeto de 
Lei n8 036120 Estima Receita fixa a Despesa do Mu
nicípio de Carazinho, para o exercido financeiro de 
2021. Desta forma, em cumprimento ao parágrafo 
único, inciso II. do Art. 88 da Lei Orgânica do Municí
pio, combinado com o § 1°. do Art. 162 do Regimen
to Interno, e as disposições da Lei Complementar n8 
101/00 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, 
a partir desta data. o referido Projeto estará â depo
sição do Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 
conhecimento aos Interessados, e onde poderão ser 
apresentadas emendas populares.

Foram invtslldot RS 30.J98.00

• Direito úr fanifiu, criminal, 
trobaJhi'U, civile prrvldeociirio.

• Contrato*, dano* morals c DFVAT. 
• Tribuna] do jurl e arbitragem.
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Assessoria de trânsito especializada em:Sala das Reuniões, em 13 de novembro de 2020.
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• Rocuraos de pontuação CNH
• Roouno* d* tuspana&o do dlteHo de dtrtgti
• CniMçiodaCKH
• Recursos de multas
• Consultai de multas e CNH

Vereador Gian Pedroso 
Presidente da Câmara 
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