
Campanha de Diabetes do Lions 
acontece amanhã em Tangará da Serra

O número de brasilei-
ros diagnosticados com 
diabetes cresceu 61,8% 
nos últimos 10 anos, pas-
sando de 5,5% da popula-
ção em 2006 para 8,9% em 
2016. A pesquisa é da  Vi-
gilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doen-
ças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), divul-
gada pelo Ministério da 
Saúde, revela ainda que as 
mulheres registram mais 
diagnósticos da doença – 
o grupo passou de 6,3% 
para 9,9% no período, 
contra índices de 4,6% e 
7,8% registrados entre os 
homens.

Buscando alertar a po-
pulação sobre as medidas 
preventivas e detecção de 
casos, bem como, para 
lembrar o Dia Mundial do 
Diabetes (instituído todo 
dia 14 de novembro), o 
Lions Clube Tangará da 
Serra e a Unic de Tanga-
rá da Serra,  promoverão 
mais uma edição da Cam-
panha do Diabetes.

A campanha será rea-
lizada amanhã, no Salão 
Paroquial da Igreja Matriz, 
a partir das 6 horas, como 
informa Maria Luiza Pollo 
Zanata, membra do Lions 
Clube. “Estou hoje falan-
do em nome de nossa 
coordenadora sobre essa 
campanha que o Lions 
realiza amanhã. Ela é feita 
anualmente e este ano será 

a partir das seis da manhã 
no centro da cidade, onde 
não somente os testes de 
diabetes serão realizados, 
mas vários outros, com a 
parceria da Unic”, convi-
da, ao destacar, que para 
realizar o exame, o pacien-
te deverá comparecer ao 
local em jejum. “O princi-
pal detalhe é que o interes-
sado em fazer o exame de 
diabetes esteja em jejum. 
Não tem limite de idade 
para participar dos servi-
ços disponibilizados no 
dia”, informa.

Segundo Maria Luiza a 
organização está prepara-
da para atender 300 apes-
soas, e os atendimentos 
acontecerão por ordem de 
chegada, quando senhas 
serão distribuídas.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Dia D da Vacinação 
antirrábica é adiada 
em Tangará

NOVAMENTESEguNdA ETApA

28 propriedades terão vacinação 
acompanhada em Tangará

Embora, nos dias de 
hoje, a raiva seja uma 

doença considerada 
um tanto incomum, ela 
ainda é tida como uma 

grande preocupação 
por parte dos 

donos de pets.

Prevista para aconte-
cer neste sábado, dia 04 
de novembro, o Dia D 
da vacinação antirrábica 
tem mais uma vez uma 
nova data para aconte-
cer em Tangará da Serra. 
De acordo com a coor-
denadora da Vigilância 
Ambiental, Izabela Tali-
ta Silva Gomes, a ação 
será executada no dia 
25 desse mês em todas 
as Unidades de Saúde 
da Família, que estarão 
abertas das 8:00 às 16 
horas.“O Estado demo-
rou para repassar os ma-
teriais necessários para 
a realização do Dia D, 
então tivemos que adiar 
a data. Lembrando que 
precisamos que adultos 
levem os animais, prin-

cipalmente quando é 
um animal arredio, pois 
muitas vezes a criança 
não consegue conter o 
animal e dificulta muito 
nosso trabalho”, orien-
tou a coordenadora, em 
entrevista cedida recen-
temente ao Diário da 
Serra. Ainda segundo 
a responsável, a meta é 
de vacinar 18.103 ani-
mais. “Então desde já, 
a gente pede para que a 
população leve seus ani-
mais para receberem a 
vacinação, que é muito 
importante”, solicitou a 
responsável.

A VACINA- Embo-
ra, nos dias de hoje, a 
raiva seja uma doença 
considerada um tanto 
incomum, ela ainda é 
tida como uma grande 
preocupação por parte 
dos donos de pets. Incu-
rável nos animais e fatal 
em 100% dos casos, a 
doença é uma zoonose e, 
portanto, também pode 
afetar os seres humanos 
– sendo que a vacina an-
tirrábica é, ainda hoje, a 
sua única forma de pre-
venção.

Com vistas a manter o 
estado como área livre da 
Febre Aftosa, iniciou no 
dia 1º a segunda etapa da 
vacinação. Sendo essa, es-
pecífica para animais de 
até dois anos. “Antigamen-
te eram três etapas, mas 
foi eliminada uma delas. 
Agora acontecem uma em 
maio e uma em novem-
bro. Como em maio foram 
os animais de mamando a 
caducando, agora será para 
animais com até dois anos”, 
informa Samuel  Francisco, 
responsável pela Unida-
de do Indea de Tangará da 
Serra, ao salientar que essa 
decisão ocorreu pelo fato 
de não haverem registros 
da doença no estado.

Segundo o responsável, 
o produtor tem do dia 01 a 
30 de novembro para com-
prar e fazer a vacinação. E 
tem até o dia 11 de dezem-
bro para comunicar sua 
aplicação.

“O produtor que dei-
xar de comprar e vacinar 
o gado dentro do período, 

>> Rodrigo Soares
Redação DS

>> Rosi Oliveira
Redação DS

A organização está preparada para atender 300 pessoas

Segunda etapa de vacinação contra Aftosa iniciou no dia 01 no estado

participa de uma vacina-
ção compulsória. Ele é 
autuado e o Indea vai lá, 
acompanhar a vacinação”, 
destacou.

Samuel aproveita para 
frisar que todos os muni-
cípios devem realizar o 
acompanhamento de 2% 
das vacinações, que ocor-
rem de três formas: a ofi-
cial- realizada pelo Indea, 
a assistida- que o dono faz 
e os servidores do Indea  
acompanham do início ao 

fim e a  fiscalizada- quando 
os servidores passam pelas 
propriedades fazendo esse 
acompanhamento. Sendo 
assim, em Tangará da Ser-
ra 28 propriedades foram 
selecionadas aleatoria-
mente e passarão por esse 
acompanhamento. “Então 
aqui em Tangará nós temos 
que acompanhar no míni-
mo, 28 propriedades, para 
isso, estamos notificando 
os proprietários para agen-
darmos o dia das vacinas”, 

pontuou.
Na oportunidade o res-

ponsável pela unidade 
aproveitou para lembrar os 
proprietários que, animais 
que forem vacinados devem 
obedecer prazos para serem 
transportados. Até um ano, 
se fez uma vacinação a Guia 
de Trânsito Animal (GTA) 
pode ser expedida após 15 
dias. Animais com duas va-
cinações, até dois anos, sete 
dias. Acima de dois anos, 
um dia após a vacinação.
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