
A6  
Campo Grande-MS | Quinta-feira, 18 de junho de 2020 cidadES 

Loteamento Cristo Redentor

Dengue

Capital

Campanha contra gripe

Moradora próxima relata desespero ao socorrer menino de 3 anos

Abalados, vizinhos lamentam morte 
de criança após ataque de cão

Estado ultrapassa marca de 62 mil notificações

Barreiras sanitárias serão 
prorrogadas por mais 15 dias

Baixa procura leva trailer 
de vacinação até Ary Coelho

Amanda Amorim e Mariana Moreira

A morte de uma criança de 
3 anos aterrorizou os mora-
dores do Loteamento Cristo 
Redentor. Myckael foi ata-
cado por um cachorro da raça 
rottweiler, considerado dócil 
pelos donos. Mesmo com o 
resgate feito pela família e um 
vizinho, o menino não resistiu 
aos ferimentos e morreu de-
pois de dar entrada na UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tiradentes. Para os 
vizinhos, a situação de terça-
-feira (16) foi um choque, já 
que nada parecido havia ocor-
rido na região. Na rua sem mo-
vimento, com os vizinhos todos 
dentro de casa, o lamento: “Foi 
tudo tão rápido, que nós não 
conseguimos fazer nada”. 

Mas para a dona de casa Si-
mone Ribeiro, de 34 anos, que 
ajudou a socorrer a criança, 
a lembrança ainda é viva: o 
desespero da mãe, a raiva do 
cão e, o pior, a criança severa-
mente machucada nos braços 
do vizinho. “Foi tudo muito 
rápido, quando a mãe viu que 
não conseguia fazer nada, ela 
saiu na rua correndo, gritando 
e já chorando muito. Foi esse o 
momento em que nosso vizinho 
foi tentar ajudar”, relatou. Mas 
mesmo com a ajuda, o socorro 
não foi tão fácil. “Para conse-
guir tirar o cachorro de cima 
da criança, o rapaz precisou 
bater muito no cachorro e 
mesmo depois de soltar, o cão 
parecia estar com muita raiva 
e ainda tentava avançar em 
todo mundo”, contou. 

Após esse primeiro mo-
mento, foi possível ver a cena, 
a criança ensanguentada nos 
braços do vizinho. Os princi-
pais machucados se encon-
travam na face e na cabeça da 
criança. “Os machucados es-
tavam muito feios, o cachorro 
deixou o rosto dele muito ma-
chucado, principalmente na 
região da boca e do nariz. Ele 
atacou a criança com tanta 
força, que todos os dentinhos 
caíram no chão”, lembrou. 
Mesmo como a criança muito 
machucada, os vizinhos se 
uniram e tentaram prestar 
os primeiros socorros. “Sabe, 
nós ainda tentamos prestar 
os primeiros socorros, mas o 

Dayane Medina

As saídas para São Paulo, 
Três Lagoas e Sidrolândia 
terão por mais 15 dias as bar-
reiras sanitárias instaladas. A 
previsão inicial era encerrar 
os trabalhos na terça-feira 
(22), mas, em decorrência 
dos resultados positivos e da 
necessidade de manter a vigi-
lância dos principais acessos 
à cidade, houve consenso em 
estender até o dia 7 de julho. 
De acordo com a prefeitura, 
o objetivo é continuar orien-
tando os motoristas e passa-
geiros sobre as medidas de 
prevenção contra o corona-
vírus, além de identificar e 
testar os casos suspeitos. 

A medida está ocorrendo 
desde o dia 8 de junho em 
pontos onde o fluxo de veículos 
vindo dos municípios do inte-
rior e de outros estados é mais 

intenso.  Até o dia 16 de junho, 
já foram 62.990 pessoas orien-
tadas, 28.443 veículos abor-
dados e 94 testes realizados, 
sendo 9 positivos. Todos apre-
sentaram anticorpo IgG, o que 
significa que a pessoa teve 
contato com o vírus, mas é 
considerada curada, não ha-
vendo risco de transmissão.

Ontem (17), cerca de 100 
servidores de diversas se-
cretarias começaram a ser 
capacitados pela equipe téc-
nica da Vigilância Sanitária 
municipal para atuarem em 
conjunto com os profissionais 
de saúde nas barreiras sa-
nitárias a partir da próxima 
semana. Os servidores rece-
beram orientações  sobre a 
rotina e o fluxo de trabalho, 
método de abordagem e uso 
correto do termômetro para 
identificação de pacientes sin-
tomáticos. (Com assessoria)

Mariana Moreira 

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Pública) 
disponibilizou um trailer de 
vacinação contra influenza e 
sarampo na Praça Ary Co-
elho. A ação de imunização 
teve início ontem (17) e ficará 
disponível para a população 
até amanhã (19). A medida foi 
adotada já que 39.808 pessoas 
precisam se imunizar. O local 
funciona das 8h às 16h45, 
com intervalo para almoço. A 
ação é destinada a quem faz 
parte do público-alvo das duas 
campanhas, que estão com 
baixa procura. No primeiro 
dia, foram vacinadas 70 pes-
soas contra o sarampo e 148 
pessoas contra a gripe. 

Conforme a gerente téc-
nica de imunização da Sesau, 
Joseane Recalde, o trailer foi 
instalado na região central 
em razão da baixa procura 
da população ante as duas 
campanhas de imunização. 
“O trailer é mais uma estra-
tégia do município para atingir 
essa população que ainda não 
foi vacinada e é muito im-
portante que a população se 
conscientize de que nós não 
temos só a preocupação com 
o coronavírus. As doenças res-
piratórias estão acontecendo, 
principalmente a influenza, 
e as pessoas precisam se 
vacinar”, reiterou. Segundo 
Recalde, por dia, o trailer dis-
ponibilizará 500 doses contra 
a influenza e 500 doses para 
a vacina contra o sarampo, 
com a possibilidade de am-

pliação da oferta, de acordo 
com a demanda e procura da 
população.  

Iniciada no dia 23 de 
março, a campanha contra 
influenza imunizou cerca de 
211.804 pessoas, menos de 
84% do público-alvo, sendo 
que crianças menores de 5 
anos, gestantes, puérperas e 
pessoas com idades entre 55 
e 59 anos de idade não atin-
giram ainda metade da meta 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde, que é de 90%. O 
público-alvo da campanha de 
sarampo são pessoas de 20 
a 49 anos de idade. Campo 
Grande registrou até o mo-
mento, 5 casos confirmados 
de sarampo e 37 de influenza. 

Para tomar a tríplice viral, 
que protege contra o sarampo, 
apenas 4.404 pessoas esti-
veram nas unidades. Essas va-
cinas são oferecidas em todas 
as 71 UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) e UBSFs (Unidades 
Básicas de Saúde da Família) 
do município. Joseane Recalde 
frisou que a vacina contra o 
sarampo funciona como um 
reforço.

A cuidadora de idosos Mi-
reide Costa, de 57 anos, viu 
o trailer de imunização ao 
descer no ponto de ônibus e 
aproveitou para se imunizar 
contra a influenza. “Eu ia 
tomar a vacina da gripe perto 
de casa, mas com a rotina 
corrida não deu tempo, eu vi 
o trailer dentro do circular, fui 
no meu trabalho e já aproveitei 
para tomar a vacina da gripe”, 
comentou.

O novo boletim epidemioló-
gico da dengue mostrou que 
houve um acréscimo de 847 
notificações em uma semana. 
Até agora, o Estado acumula 
62.451 casos notificados e 39 
mortos. Todos os 79 municí-
pios apresentaram alta inci-
dência da doença.

Em Campo Grande, são 
9.632 casos confirmados. Na 

Capital, está o maior número 
de mortes, sendo sete até o 
momento. A segunda cidade 
com grande número de casos 
confirmados é Três Lagoas,  
com 2.624 registros, mas é 
Corumbá a segunda com mais 
óbitos, sendo quatro casos. 

Outros 20 municípios regis-
traram mortes desde janeiro, 
Dourados e Naviraí com três 

cada, duas em Mundo Novo, Ca-
arapó, Ponta Porã e Chapadão 
do Sul, e uma em Sete Quedas, 
Itaquiraí, Laguna Carapã, Ivi-
nhema, Itaporã, Nova Andra-
dina, Sidrolândia, Bodoquena, 
Aquidauana, São Gabriel do 
Oeste, Costa Rica, Cassilândia, 
Paranaíba e Pedro Gomes.

A saúde alerta que as prin-
cipais medidas de prevenção e 

combate contra o mosquito são 
limpeza de tanques utilizados 
para armazenar água; manter 
caixas-d’água bem fechadas; 
remover galhos e folhas de 
calhas; encher pratinhos de 
vasos com areia até a borda 
ou lavá-los uma vez por se-
mana, entre outros cuidados 
que podem salvar e preservar 
a vida de muitos. (DM)

sangue não parava de sair foi 
ai então o pessoal levou ele 
pra UPA”, contou. Ao chegar 
à UPA Tiradentes, os médicos 
ainda tentaram reanimar a 
criança, porém ela não resistiu 
e morreu, após uma parada 
cardiorrespiratória.

Comportamentos de cães
De acordo com o adestrador 

Hewerton Barbosa, é difícil 
precisar os motivos que le-
varam um cão a atacar as 
pessoas na residência, entre-
tanto, explicou que uma das 
possibilidades é o cão ter se 
sentido ameaçado por algo 
e que isso pode ter desenca-
deado a reação e o ataque. 
“Entendemos que o cão, como 
qualquer tipo de animal, ao 
se sentir ameaçado, ele vai 
atacar, a reação dele será a 
defesa. Um cachorro grande, 
não importa a raça, vai atacar 
para se defender”, ressaltou 
Hewerton.

Conforme o adestrador, 
as pessoas só vão conseguir 
detectar algum sinal de pré-
-ataque se conviverem com o 
cão. “Clientes que eu atendo e 
que já tem um histórico de cães 
com comportamento agres-
sivo, já conseguem perceber 
que o cão está em estresse 
ou uma situação desconfor-
tável, e conseguem parar e 
evitar um ataque”, pontuou. 
Segundo Barbosa, cada cão 

age dê um jeito, e não há um 
comportamento específico que 
indique uma situação iminente 
de ataque. “Tem cachorro que 
antes, e enquanto está mor-
dendo, está abanando o rabo, 
que é algo que as pessoas 
acham que o cão está feliz. 
Então, às vezes os cães podem 
abaixar a cabeça e olhar por 
baixo, encarando a pessoa, 
mas de forma geral, não tem 
uma situação específica que 
pode indicar que ele vai atacar 
ou morder”, explicou. 

O caso 
O menino foi atacado por 

volta das 9h de terça-feira (16), 
na casa de uma prima da mãe 

da criança. As mulheres ten-
taram socorrer a criança, mas 
o cachorro só soltou o menino 
depois que um vizinho inter-
feriu na situação. De acordo 
com a Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Pública), a 
criança chegou a ser socorrida 
pela família e recebeu o au-
xílio de um vizinho para ser 
levado até a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Tiradentes, porém não resistiu 
aos ferimentos. O corpo foi 
sepultado na manhã de ontem 
(17), no Cemitério do Cruzeiro. 
O caso do Myckael será inves-
tigado pela Depca (Delegacia 
Especializada de Proteção à 
Criança e ao Adolescente).
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Cuidados 
Adestrador (à esq.) fala 
que cães podem atacar 
se sentirem ameaçados


