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CRIANÇAS SEM COMORBIDADE

COVID-19

VACINAÇÃO EM BH
COMEÇA NA QUINTA

TERCEIRA ONDA:
SAIBA COMO AGIR

M Faixa dos 11 anos vai ser a primeira a tomar dose

VIDEOPRESS PRODUTORA

A campanha de imunização contra Covid-19
em BH convoca crianças
com 11 anos sem comorbidades para receberem
amanhã a vacina infantil
da Pfizer. “Poderão receber a primeira dose, exclusivamente, as crianças nascidas de janeiro a
junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação”, informa nota da prefeitura.
As crianças devem estar acompanhadas de
pais ou responsáveis e
apresentar documento
de identificação com foto ou certidão de nasci-
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¬ Aplicações são realizadas em escolas, das 9h às 17h
mento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Se o acompanhante da criança for
um terceiro, é necessário que pais ou responsá-

COM COMORBIDADES

BETIM IMUNIZA
A 1ª CRIANÇA
Talita Norberto Rodrigues, de 11 anos, foi a
primeira criança vacinada contra a Covid-19 em
Betim, na região metropolitana de BH, ontem.
“Vou me sentir muito
mais segura”, disse ela,
que tem um tipo de insuficiência renal.
Betim começou ontem a imunizar crianças
5 a 11 anos que têm co-

morbidades. Hoje, estão
convocadas as faixas etárias de 9 e 8 anos.
Contagem também
começou a vacinar crianças ontem. (José Augusto Alves)
RONALDO SILVEIRA

“Que os pais tragam seus filhos
(para vacinar) porque é mais segurança para todos”.
Ireni Noberto,
mãe de Talita

M Especialistas explicam hora certa de fazer o teste e de se isolar

¬ Talita disse que está
muito mais segura agora

veis assinem um termo
de autorização disponibilizado no site da prefeitura. O documento deverá
ser apresentado no momento de vacinação.

COVID E GRIPE

‘FLURONA’
FAZ PRIMEIRA
VÍTIMA EM
MINAS GERAIS
Uma paciente de Barroso, na Zona da Mata,
diagnosticada com Covid-19 e gripe, é a primeira pessoa a morrer em
Minas vítima da “flurona”, no último sábado. A
mulher tinha 81 anos e
comorbidades. Segundo
a prefeitura da cidade, “o
caso segue em análise e
investigação nos órgãos
competentes do Estado”.
Conforme a Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MG), até ontem,
eram 26 casos confirmados de “flurona”, em 15
cidades mineiras, entre
elas BH, Araxá e Juiz de
Fora. (GR)

Especialistas já
veem uma “terceira
onda” da pandemia
em Belo Horizonte, o
que é reforçado pelas
autoridades da saúde. Mas, após quase
dois anos de crise sanitária, o diretor da
Sociedade Brasileira
de Infectologia
(SBI), Antonio Bandeira, pontua que a
adesão ao isolamento no caso de sintomas enfraqueceu.
“A variante ômicron é muito mais
transmissível. As pessoas estão perdendo
um pouco a noção do
que é o isolamento e
é fundamental que se
isolem ou vão passar
a doença para todo
mundo e amplificar a
pandemia ainda
mais”, destaca o
médico. Até o final
do isolamento, saí-

¬ Autoridades da saúde
lembram que cuidados
devem ser mantidos

ATENÇÃO AOS SINTOMAS
Com a vacinação contra a Covid-19, a tendência é
que os sintomas da doença sejam mais leves. Por
isso, qualquer sintoma gripal, como garganta arranhando e coriza, merecem atenção e reforço de cuidados, recomenda o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) e pesquisador da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Julio Croda.

das do doente ao comércio ou visitas em casa,
por exemplo, são ações
impensáveis.

O diretor da SBI recomenda que o serviço
médico seja procurado
assim que os sintomas

surgirem para realização de um teste o
quanto antes. Em
BH, o secretário municipal de Saúde,
Jackson Machado, já
pediu à população
que vá aos centros de
saúde, no caso de sintomas brandos, e reserve as Unidades de
Pronto-Atendimento
(UPAs) a quem tem
sinais mais severos
da doença.
EDITORIA DE ARTE / O TEMPO

TIRA-DÚVIDAS
O Super preparou dicas especiais que vão ajudar
você a combater a propagação da doença!
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TENHO
SINTOMAS
GRIPAIS. QUANTO
TEMPO PRECISO
FICAR ISOLADO?

Depende. O isolamento deve-se
iniciar a partir da suspeita de
infecção pela Covid-19. Se o resultado for positivo, o médico dará uma
licença pelo tempo suficiente.
TENHO UMA
PESSOA COM
COVID-19 EM
CASA. PRECISO
ME ISOLAR?

3

Ainda que sem teste,
quem vive com a pessoa
que testou positivo deve
limitar ao máximo as
saídas e sempre utilizar
máscara bem-ajustada.
FONTES: DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
INFECTOLOGIA (SBI), ANTONIO BANDEIRA, E PESQUISADOR
DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) JULIO CRODA
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TESTEI
POSITIVO PARA
COVID-19. QUANDO
O ISOLAMENTO
TERMINA?

Segundo o Ministério da Saúde,
pessoas com sintomas devem ficar em
isolamento por pelo menos sete dias.
Um novo teste é feito no quinto dia.
Caso o resultado seja negativo, o
isolamento acaba. Se positivo, porém,
o isolamento vai até o décimo dia
desde o primeiro sintoma.
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Segundo o
Centro de
Controle e
Prevenção de
Doenças dos
EUA (CDC), um
contato próximo e mais
arriscado é o realizado por
15 minutos ou mais, a
menos de um metro e meio
de distância e sem máscara. Nesse caso, o isolamento já é aconselhável.

ENCONTREI
ALGUÉM QUE
TESTOU POSITIVO. DEVO ME
ISOLAR?

