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Unidadesde saúdeestão lotadas compessoasqueadquiriramdoenças respiratórias associadas aoclima

Tempodechuvatrazviroses
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Emalgumas
unidades de saúde
90%dos pacientes
estão se tratando
de viroses
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Temsido bemcomumencontrar
pelas ruas, no trabalho e nas ati-
vidades diárias, pessoas com os
olhos lacrimejando e com o na-
riz vermelho de tanto espirrar.
Nas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e nos Serviços de Pronto
Atendimento (SPA´s) a deman-
da dessas pessoas tem sido bem
maior. Omotivo é a famosa viro-
se que aparece nesse período de
chuva commais intensidade.
Alémdairritabilidadenavista

e a secreção constante no nariz,
febre, dor no corpo e dor nos os-
sostambémtemsidoossintomas
das viroses respiratórias que
ocorrem nestemomento. Mas há
também a virose gastrointesti-
nal, emqueos sintomas sãodiar-
reias,doresnocorpoefebre.
Quem adquiriu a virose afir-

ma que precisa de um empur-
rão dos medicamentos aplica-
dos na veia para sentir umame-
lhoria. Foi o que disse a gariMa-
riane Lima, 33. Depois de três
dias com os sintomas da virose
respiratória, não viu resultado
do repouso e dos chás e procu-
rounamanhãdeontemoSPAdo
Coroado.
“Essa viroseme pegou de jei-

to. Comonão estavamais aguen-
tando a dor no corpo resolvi vim
tomar alguma medicação e con-
tinuar o tratamento de forma
adequada. Sempre tomo remé-
dio caseiro, mas dessa vez não
deu jeito. Agora repouso, tomar

bastante água e no caso de dor
umamedicação apropriada”, co-
mentouMariane.

UNIDADESDESAÚDE
A enfermeira, Josiele Cardoso
Santos, 54, comentou que nos
últimos plantões que ela tem es-
tado no SPA do Coroado, quase
90% dos pacientes tem prognós-
tico de virose. Os 10% se divi-
dem por lesões, pressão e ou-

tros.“É comum a virose nesse
período de muita chuva. Essa
época começa a aumentar a de-
manda em pronto-socorro por
conta das viroses, sejam da par-
te respiratória ou gastrointesti-
nal” reforçou.
Conforme o infectologista

Marcelo Cordeiro, ‘virose’ é um
termo extremamente genérico,
pois existem milhares de vírus
conhecidos, possuindo, cada

grupo, características bem dife-
rentes em relação aos cuidados,
sintomas e tratamentos.
Por conta disso, cada tipo de

virose exige um diagnóstico,
que só pode ser dado mediante
avalição clínica e exames espe-
cíficos “Estão neste grupo das
viroses doenças como gripe,
resfriado, dengue, hepatite, fe-
bre amarela, rubéola e sarampo,
só para ficar entre as mais po-

pulares, e cada uma delas re-
quer determinados tipos de cui-
dados.No entanto, algumas des-
sas, pelomenos no que se refere
à prevenção, já tem orientações
bastante conhecidas da socieda-
de, como é o caso das transmiti-
das pelo mosquito Aedes Ae-
gypti, que se prolifera a partir
de ambientes com água parada
e que devem ser evitados”, ex-
plica Cordeiro..
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Algumas viroses, como
gripes e resfriados,
podem ser evitadas a

partir de cuidados com a
alimentação - que deve ser
sempre bem balanceada -,
hábitos simples, como a
periódica higienização das
mãos, e a não exposição do
organismo a ambientes
fechados com grandes
aglomerações. Além desse
grupamento de viroses, para
outras, como a febre amarela,
sarampo, rubéola e hepatites,
é importante as pessoas
estarem sempre com o cartão
de vacinação em dia. Existem,
ainda, algumas viroses que
podem ser transmitidas por via
sexual, como oHIV, cuja
medida de proteção é o uso de
preservativos e a não
promiscuidade. Em relação
aos tratamentos possíveis
para as viroses, somente o
profissional médico que esteja
acompanhando o caso poderá
prescrever qualquer
medicamento. Por isso,
ressalto a importância de as
pessoas, com quaisquer
sintomas de possíveis viroses,
não se automedicarem, sob
pena de agravarem aindamais
sua situação e a cura se tornar
mais difícil.

DELPHINAAZIZ

Elesprecisamvoltaràunidadedesaúdeparapegarencaminhamento

Pacientesàespera
deexamessãoalvo

Divulgação/Susam

O taxista Raimundo Filho foi encontrado e já fez a ressonânciamagnética

Os pacientes atendidos em qual-
quer unidade pública de saúde
do Amazonas e que desde o ano
passado aguardam pelos exa-
mes hoje disponíveis no Centro
de Diagnóstico do Hospital e
Pronto-SocorroDelphinaRinaldi
Abdel Aziz, devem retornar à
unidade onde o exame foi solici-
tadoparaagilizaroatendimento.
Asunidadesde saúde–UBSs

e policlínicas, por exemplo - não
têm conseguido contato com al-
guns desses pacientes por meio
do número de telefone informa-
do e precisa comunicar o dia e o
horário nos quais os pacientes
devem comparecer ao Delphina
Aziz para realizar o procedi-
mento.
O Centro de Diagnóstico do

Hospital e Pronto-Socorro Del-
phina Rinaldi Abdel Aziz, um
moderno parque de imagens
que conta com raio x, ultrasso-
nografia, ressonância, tomogra-
fia, mamografia, endoscopia,
colonoscopia, ecocardiograma,
holter, mapa (monitorização
ambulatorial de pressão arte-
rial) e teste ergométrico, funcio-
na de segunda a sexta-feira de
6h às 22h, na avenida Torquato
Tapajós, Colônia Terra Nova, zo-
na norte deManaus.
Inaugurado pelo Governo do

Amazonas no último dia 1º, o
Centro deDiagnóstico temcapa-
cidade para realizar 18 mil exa-
mes com agendamento exclusi-
vo pelo SistemadeRegulação do
Amazonas (Sisreg).
“Recebi uma mensagem de

texto no meu celular informan-
do quando eu deveria ir ao Del-
phina Aziz fazer meu exame e
que, antes desse dia, deveria ir à
policlínica onde eu me consul-
tei para pegar a autorização.
Deu tudo certo”, contou o taxista

Raimundo Nonato Filho, 59, que
se consultou na Policlínica Con-
te Teles, no São José, Zona Leste,
e que na terça-feira fez exame
de ressonância no Delphina
Aziz. Ele recebeu uma mensa-
gemSMSna semana passada.
Já a dona de casa Conceição

Maria Silva, 51, paciente da Uni-
dadeBásicadeSaúde (UBS)Ana
Barreto, no Monte Sião, Zona
Norte, adotou procedimento di-
ferente. “Desdequeomédico so-
licitou o exame, toda semana ia
até à UBS ver se já estava agen-
dado. Na semana passada, para
minha surpresa, tudo estava
agendado”, contou. Conceição
realizou umultrassom cervical.

SISREG
O Sistema de Regulação do
Amazonas permite a marcação
online de exames especializa-
dos na rede pública de saúde do
estado e também de consultas.
O Sisreg está disponibilizado
em todas as unidades de saúde.

Mutirãoem
Manacapuru
A Secretaria de Estado

de Saúde, em parceria com
a Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa) de Manaca-
puru, irá realizar uma jorna-
da de consultas oftalmológi-
cas, neste sábado e domin-
go, para atender a popula-
ção domunicípio. As consul-
tas serão realizadas no Cen-
tro de Esportes Unificados
(CEUs)Washington Regis.
Serão feitas 400 consul-

tas oftalmológicas e para ter
acesso o paciente precisa
apresentar seus documen-
tos pessoais – Registro Ge-
ral, CPF e Cartão do SUS.
Ospacientesquenecessi-

taremdeóculos terãooequi-
pamentoprescritoeaSusam
iráprovidenciareentregarao
pacientenospróximosdias.


