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Porque saúde é fundamental

Secretaria Estadual da Saúde 
confirma primeiro caso da varíola 
do macaco no Rio Grande do Sul

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu do Minis-
tério da Saúde, a confirmação do primeiro caso da 
varíola do macaco (chamada de monkeypox) no Rio 
Grande do Sul. O resultado foi confirmado laborato-
rialmente por RT-PCR no dia 12 de junho, pelo Ins-
tituto Adolf Lutz de São Paulo (IAL/SP). O caso, que 
estava em monitoramento desde o dia 27 de maio, 
trata-se de um homem que encontra-se em viagem 
a Porto Alegre.

O homem procurou atendimento médico no 
último dia 19 e novamente no dia 23 de maio. Pa-
ciente desconhece contato com pessoas em Portugal 
que sejam confirmadas ou suspeitas para a doença 
varíola do macaco até o presente momento e relata 
melhora parcial das queixas citadas com tratamento 
instituído. O paciente esta evoluindo bem e segue em 
isolamento em domicilio junto com os seus contatos 
e está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde do 
Estado.

As medidas de controle foram adotadas de ime-
diata como isolamento e rastreamento de contatos 

em voo internacional com o apoio da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Estão em 
investigação os contatos para orientações e moni-
toramento. O CIEVS Nacional, unidade operacional 
do Ponto Focal do Regulamento Sanitário Interna-
cional (PFRSI) da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde já realizou a notifica-
ção a Organização Mundial de Saúde (OMS) no cum-
primento do regulamento.

A Secretaria Estadual de Saúde segue em articu-
lação direta com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Alegre e com Ministério da Saúde, por meio da 
Sala de Situação de Monkeypox e do CIEVS Nacio-
nal, para monitoramento do caso e rastreamento dos 
contados e informa que todas as medidas de conten-
ção e controle foram adotadas desde a notificação.

Ao total o Brasil possui três casos confirmados, 
sendo dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. 
Estão em investigação seis casos suspeitos. Todos 
seguem em isolados e em monitoramento.

https://saude.rs.gov.br/

Foto: Dado Ruvic/EBC
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digestiva é e�encial!

Dica de saúde e beleza

Assim como a face, a pele 
das nossas mãos também 

sofre com o processo de 
envelhecimento. Por se 

tratar de uma pele mais 
fina, as mãos, podem 

apresentar um aspecto 
desidratado e craquelado.

Por - Maria Eduarda Rigo

Alguns possíveis procedimentos 
para o tratamento das mãos são os 
Skinboosters (injeção de ativos hi-

dratantes, despigmentantes e reju-
venescedores), bioestimuladores de 
colágeno, jato de plasma e peelings 

específicos.

A rotina de cuidados com protetor 
solar e dermocosméticos também é 

fundamental para mantermos nossas 
mãos lindas e bem cuidadas.

Você tem cuidado das suas mãos?
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Tecendo solidariedade 
Uma ação solidária de Dione Trapp 

se repete há 25 anos.  Ele dedica-se a 
confeccionar artigos para Bebes e todos 

os anos leva estes artigos até o Hospi-
tal Santo Ângelo para doação. A ação 
ganhou mais um capítulo nesta sema-

na, quando realizou a tradicional visita  
para entregar o fruto de seu trabalho e 
também na intenção de conhecer me-

lhor a ala pediátrica.

Foi na tarde do dia 10 de junho que a prove-
dora do Hospital Santo Ângelo, Isabel Cristina 
Câmera, acompanhada da assistente social, Pris-
cila Dekeper, receberam as doações. São roupas 
e sapatinhos de tricô, cobertores, mantas, entre 
outros itens para bebês.  

“Precisei de um ano para confeccionar estes 
itens” disse Dione que também confessou o desejo 
de conhecer melhor ala pediátrica. Foi então que 
Isabel e Priscila acompanharam a dedicada Dione 
a um passeio pelo hospital. 

A provedora Isabel Cristina Câmera ressaltou 
a importância de gestos como de Dione e parabe-
nizou pelo excelente trabalho. 
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O tratamento de canal é um proce-
dimento que consiste na remoção do 
nervo do dente e limpeza do local. Ge-
ralmente, ele é necessário quando existe 
uma infecção ou inflamação avançada 
no dente, evitando um problema maior 
e a perda do dente.

Existem muitas dúvidas sobre os 
cuidados necessários para o sucesso do 
tratamento de canal depois que o pro-
cedimento é finalizado. Seguem algu-
mas orientações importantes para evitar 
complicações e manter o dente saudável:

1) Não ficar muito tempo com res-
tauração provisória: depois que o tra-
tamento de canal é concluído, a restau-
ração definitiva deve ser feita logo para 
que não ocorra contaminação do canal e 

para que o dente não quebre.
2) Cuidar da higiene: dentes com 

tratamento de canal também podem so-
frer com novas lesões de cárie. Por isso, 
os cuidados com a limpeza adequada 
são fundamentais.

3) Realizar a manutenção: é indis-
pensável fazer o acompanhamento com 
o cirurgião-dentista para verificar se 
ocorreu a cura e para detectar problemas 
logo no início.

A Aurum Saúde dispõe de tecnolo-
gias modernas e profissionais qualifi-
cados para atender às necessidades de 
cada paciente com conforto e segurança. 
Para conhecer mais sobre nosso espaço, 
visite o nosso site ou nos acompanhe no 
Instagram!

Que cuidados devo 
ter depois de um 

tratamento de canal?

Dra. Ana Maria Estivalete Marchionatti - CRO/RS 20979  - 
Cirurgiã-Dentista, Especialista em Endodontia eMestre e 

Doutora em Odontologia

Rua Duque de Caxias, 105
 55 997171244

@aurumsaude

www.aurumsaude.com
 


