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Vacinação
infantil contra
a covid-19
A aplicação da vacina foi autorizada
pela Anvisa e indicada pela Sociedade
Brasileira de Pediatria.
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Covid em Lagoa da Prata: número de casos
ativos alerta para retomada dos cuidados
básicos no combate à pandemia
Cidade registrou no dia 24 de janeiro, o primeiro óbito pela doença do ano;
contudo, número de internações, com relação ao de casos conﬁrmados, é baixo.
João Alves

Centro de Testagem

Dois anos após o
início dos primeiros
casos, a pandemia do
coronavírus continua
com mais perguntas que
respostas. Tanto com
relação às mutações que
o vírus sofre e o que
esperar delas, quanto ao
comportamento da
população que ainda é
guiado, em algumas
situações, por falsas
informações e falta de
empatia.

Além de ressaltar
a vacinação, a Prefeitura
também comentou sobre
o papel do Centro de
Testagem no combate à
pandemia.

O número de
casos nos últimos meses
de 2021 diminuiu de
forma signiﬁcativa. Em
Lagoa da Prata, por
exemplo, no dia 8 de
dezembro, não foi
registrada nenhuma
ocorrência da doença –
fato inédito em comparação com o restante do
ano. No entanto, ignorar
que o país ainda vive uma
situação de pandemia é
não só ingênuo e otimista, como imprudente e
perigoso. Não à toa, a
cidade, nesta segundafeira (24), já contava 825
com mais casos ativos, de
acordo com o boletim da
Prefeitura. Além disso, foi
conﬁrmado o primeiro
óbito pela doença deste
ano.
Números da covid –
Evolução
Respondendo ao
Jornal Cidade, a assessoria de comunicação
informou que o aumento
de casos de covid em
Lagoa da Prata, e em todo
o Brasil, se deve ao
aumento das aglomerações de pessoas.
“Grande parte das
pessoas, após a vacinação, relaxaram em relação
ao uso de máscaras,
distanciamento adequado,

(Foto: Jornal Cidade)

higienização e lavagem das
mãos”, citou a nota.
Considerando a
evolução dos casos, é
perceptível a necessidade
da retomada dos cuidados básicos e dos protocolos sanitários como forma
de conter a disseminação
do vírus. No dia 17 de
janeiro, havia, em Lagoa
da Prata, 489 casos ativos
conﬁrmados, após o
registro de 262 pessoas
que testaram positivo nas
últimas 72 horas. No dia
24 de janeiro, este
número praticamente
dobrou para 825 casos de
covid. Entre os 10.615
registros de recuperados
desde o início da pandemia, este número corresponde a quase 8%, fator
que deve ser considerado.
Vacinação
E m b o r a o
número de casos ativos
seja alto – e preocupante –
o número de internações
parece sob controle na
cidade. No último boletim,
conﬁrmou-se 04
internações hospitalares
pela doença e 01 internação na Unidade de Terapia

Intensiva (UTI). Com
relação aos suspeitos, o
número, mesmo longe do
ideal, também é relativamente baixo: 4 internações hospitalares e 1
internação na UTI. Ou
seja, para os 329 casos
conﬁrmados a relação de
internação por covid em
Lagoa da Prata é de 1,2%.
Já para os casos suspeitos, a relação é de 1,5%.
De acordo com a
Prefeitura, a principal
responsável pelo baixo
número de internações é
a vacinação.
“Apesar de não estar
impedindo a infecção pelo
vírus, em grande parte dos
casos, a vacina impede a
doença na forma grave.
Infelizmente estamos com
alto índice de positividade,
mas felizmente com
baixíssimo número de
gravidades, internações e
óbitos, de acordo com o
boletim epidemiológico de
nossa cidade”, comentou
a assessoria de comunicação.
Conforme os
números da Secretaria
Estadual de Saúde,

Fale com a redação

apurados no dia 24 de
janeiro, 40.300 pessoas
tomaram a primeira dose
da vacina, enquanto
35.321 tomaram a
segunda dose. Estes
números correspondem,
respectivamente, a
92,16% e 83,36% da
população da cidade.
Ainda, de acordo com a
mesma fonte, 8.955
pessoas já completaram o
esquema vacinal com a
dose de reforço, número
que corresponde a
20,48% dos lagopratenses. Sobre a terceira dose,
a Prefeitura comenta que
esta é extremamente
necessária para garantir a
não gravidade da doença.
“ A população tem
contribuído com o
processo de vacinação,
mas precisamos realizar
chamadas para alcançarmos índices de vacinação
mais efetivos e satisfatórios. Lembramos que
quanto mais pessoas
vacinadas, mais proteção
teremos para a população.
A luta é de todos, faça a
sua parte e todos serão
beneﬁciados”.

O Centro de
Testagem Municipal é
uma estratégia adotada
pela Secretaria de Saúde
de Lagoa da Prata com o
objetivo de acolher a
população. Tem sido de
grande valia para a
população. Conta com
uma equipe altamente
treinada e capacitada
para enfrentamento à
pandemia. Todas as
pessoas que testam
positivas para covid-19
são atendidas pelo
médico que orienta,
prescreve e fornece
atestados quando
necessário. O Centro de
Testagem tem também
uma enfermeira como
responsável técnica, que
disponibiliza testagem
segura, realiza orientações, monitoramento dos
casos e encaminha os
positivos para atendimento médico. As orientações
são diversas, desde o
isolamento obrigatório,
controle dos contactantes
e do domicílio, hidratação
adequada, repouso,
prescrição médica
(quando necessária) e
sinais de alerta.
Atualmente, o
Centro de Testagem
atende de segunda a
sábado, das 7h às 17h, no
Poliesportivo Francelino
Pereira, próximo à Escola
Virgínio Perillo.
Com relações às
demais medidas a serem
adotadas pela Prefeitura
com o intuito de diminuir
o índice de positividade da
doença, foi comentado a
adesão do município ao
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Programa Minas
Consciente, de iniciativa
do Governo Estadual.
Além disso, comentou-se
que a Secretaria
Municipal de Saúde não
mede esforços para
equilibrar saúde e
economia, com responsabilidade e habilidade
técnica. Questionada
sobre a possibilidade de
um decreto com medidas
restritivas, a Prefeitura
comenta isso depende da
análise e do estudo
diários dos dados
colhidos no município.
Conﬁra na íntegra:
Frizamos que a
Secretaria de Saúde do
município não está
medindo esforços para
equilibrar a Saúde e
Economia em prol do
cidadão, com responsabilidade e habilidade
técnica. Com relação ao
novo decreto depende de
análise dos dados
monitorados diariamente, classiﬁcação de onda,
gravidade da doença,
número de internações e
óbitos. Tudo isso é
estudado de forma
minuciosa por equipe
técnica, comitê e autoridades locais que tem o
objetivo de preservar a
vida e manter a saúde
como bem maior.
A i n d a , f o i
solicitado que os lagopratenses atendam as
orientações básicas,
fundamentais para o
controle da pandemia:
“Distanciamento social
sempre que possível, uso
da máscara, lavagem das
mãos, uso do álcool 70%
(Fricção de 20 segundos),
cuidados em casa e locais
de trabalho”, ﬁnalizou.
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Alimentação e imunidade: nutricionista
indica alimentos que fortalecem o
sistema imunológico
Viviane Soares comenta sobre a importância de uma dieta equilibrada e da
ingestão de vitaminas especíﬁcas no combate às síndromes gripais; conﬁra.
João Alves

Conforme o
número de infecções
virais aumenta, ﬁca mais
evidente a necessidade
de incluir medidas de
prevenção como lavar e
higienizar as mãos, usar
máscaras de proteção
facial e praticar o
distanciamento social na
rotina. Além disso, uma
dieta saudável, exercícios
e o sono em dia, quando
aliados às vacinas,
podem ser aliados no
enfrentamento da gripe e
do coronavírus em caso
de contágio.
No caso da
alimentação, a nutricionista Viviane Soares
alerta: “Uma dieta
saudável ajuda a fortalecer o sistema imunológico, mas deve ser adotada
em conjunto com as
medidas preventivas”.
Para a especialista, em linhas gerais, é
importante evitar
alimentos altamente
processados e carregados em açúcar. “É
importante ter em mente
que os nutrientes obtidos
a partir de uma variedade
de alimentos saudáveis
auxiliam o organismo em
termos bioquímicos na
luta contra infecções”.
“Nesse sentido, é imprescindível o consumo de
uma variedade de
alimentos que contenham
as vitaminas A, B, C, D e E
e os minerais ferro, zinco
e selênio” e fontes de
ômega 3”, comenta.
Viviane também
comenta sobre a importância da ingestão de
água que, diariamente,
deve ser em torno de dois
litros. A desidratação,
segundo ela, pode ser um
fator de estresse para o
corpo, já que impacta
negativamente o sistema
imunológico.
A nutricionista
comenta que não
existem pesquisas
cientíﬁcas sobre

Segundo Viviane,
a nutrição é uma forte
aliada na recuperação
total da covid-19 e a busca
por um nutricionista após
a alta hospitalar é
essencial.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

alimentos que ajudam a
combater especiﬁcamente a covid-19. Contudo, a
ingestão de determinada
alimentação pode
melhorar e estimular a
defesa do organismo no
combate aos vírus que
causam as síndromes
gripais. São eles:
• Vitamina A: peixes
oleosos, gemas de ovos,
queijo, tofu, nozes,
sementes, grãos integrais
e leguminosas;
• Vitamina B6 (riboﬂavina): cereais, leguminosas,
vegetais de folhas verdes,
frutas, nozes, peixe,
frango e carne;
• Vitamina B9 (folato):
vegetais de folhas verdes,
legumes, nozes e sementes;
• Vitamina B12: produtos
de origem animal,
incluindo ovos, carnes;
• Vitamina C: laranjas,
limões, limas, frutas
vermelhas, kiwis, brócolis,
tomates e pimentão;
• Vitamina D: a principal
fonte é a luz solar, mas
também é encontrada em
alimentos como ovos e
peixes.
• Vitamina E: nozes,
vegetais de folhas verdes;
• Ferro: semente de
abóbora , carne, frango e
peixe.
• Zinco: carne, frango,
feijão e nozes;
• Selênio: nozes, castanhas, sementes de
girassol e cogumelos;
• Omega 3: linhaça, azeite,
nozes, amêndoas e
peixes marinhos de águas
frias, como salmão,
cavala, arenque, atum e
sardinha.

“Diga sim aos probióticos!”
A l é m d o s
alimentos indicados,
Viviane Soares destaca a
importância do consumo
de probióticos no
equilíbrio da microbiota
intestinal que impacta no
funcionamento do
sistema imunológico.
Os benefícios do
probióticos são muitos.
Entre eles, vale destacar a
inibição de bactérias
indesejáveis, o fortalecimento da imunidade, a
melhora no processo
digestivo de modo geral
e, ainda, uma maior
absorção de nutrientes.
“Basicamente, em
conjunto com a mucosa
intestinal, as bactérias
que habitam a microbiota
produzem uma barreira
contra vários agressores
do nosso corpo, como é o
caso dos vírus que
provocam infecções
respiratórias”, diz a
nutricionista.

Viviane Soares é nutricionista
clínica funcional e
acupunturista, e atende
na cidade de Arcos.

F o n t e s d e
probióticos incluem
alimentos lácteos
fermentados, como
iogurte e keﬁr. “Eles
também podem ser
manipulados. Para isso,
levamos em conta a
individualidade de cada
pessoa, escolhendo as
melhores cepas para suas
necessidades”, conclui
Viviane.
A importância da
alimentação na reabilitação pós-covid
Que a alimentação saudável deve ser
prioridade, isso todos já
sabem, mas em um
processo de recuperação
ela é fundamental para
que o indivíduo se
r e s t a b e l e ç a .
Especialmente quando
pensamos nos pacientes
pós-covid-19. Isso
porque, mesmo quando
já não têm mais o vírus
circulando no organismo,
estas pessoas relatam
uma série de sequelas,
que vão desde a perda de
olfato até diﬁculdades na
deglutição de alimentos.
Nutricionistas, por sua
vez, aﬁrmam que uma
alimentação equilibrada e
adequada pode ajudar na
recuperação desses
problemas. Para saber
mais sobre como a família
e o próprio paciente
podem ajudar no
processo, a reportagem
do Jornal Cidade conversou com Viviane Soares,
que é nutricionista clínica
funcional e acupunturista, e atende na cidade de
Arcos.

“Após a saída do hospital,
muitos pacientes emagrecem ou ﬁcam com apetite
reduzido. Acima de tudo, a
alimentação adequada faz
com que o paciente
retome seu ritmo diário
aos poucos, com qualidade. Nesse sentido, a
ingestão do aporte ideal
de nutrientes vai garantir
uma melhor recuperação
e amenizar sequelas”.
E l a a i n d a
explicou que a hidratação
deve ser uma das
premissas do paciente
em recuperação. “Água,
sucos, chás, água de coco
e outras bebidas têm
papel crucial na reposição
de minerais e realinhamento do metabolismo.
O nutricionista deverá,
então, orientar a quantidade ideal, bem como
preparos eﬁcazes neste
período”.
Dois pontos
muito importantes
destacados pela nutricionista são em relação ao
fracionamento das
refeições e também sobre
a alteração no paladar.
“Devido às diﬁculdades
do paciente em se
alimentar, é preciso
distribuir as refeições em
pequenas porções ao
longo do dia. O nutricionista saberá orientar as
melhores preparações,
de acordo com o aporte
calórico necessário para
cada paciente. Vale
lembrar que a alteração
no paladar é uma queixa
muito comum no póscovid. O nutricionista
também deverá orientar
estratégias para que este
efeito vá se reduzindo
com o passar do tempo”.
Pós-covid em idosos
De acordo com Viviane, as
orientações e alimentação saudável valem para
todas as pessoas, mas os

idosos, por normalmente
apresentarem comorbidades, devem estar
atentos para alguns
critérios. Conﬁra as dicas:
• Fortalecimento do
sistema imunológico: as
fontes de proteínas,
como ovos, peixes,
carnes, bem como frutas,
verduras e castanhas,
contribuem para dar um
‘up’ no sistema imune.
Isso é importante para
prevenir novas infecções.
• Ajuste de disfunções
circulatórias: alimentos
funcionais, como os ricos
em ácidos graxos (nozes,
peixes de água fria,
linhaça e chia), minimizam problemas de
circulação, comuns na
infecção por covid-19.
• Equilíbrio da microbiota
intestinal: os medicamentos e a própria
infecção causada pelo
vírus podem causar
alterações na ﬂora do
intestino. Assim, o
consumo de probióticos,
como iogurtes e keﬁr, é
bem-vindo.
• Suplementação: em
alguns casos, é preciso
repor vitaminas, minerais
e outros compostos
bioativos, mas sempre
com a prescrição do
nutricionista.
• Mais água: além de
hidratar, a água tem um
papel importante no
transporte intracelular de
nutrientes, oxigênio e
sais minerais. E está
relacionada à praticamente todas as funções
do metabolismo, sendo
essencial no restabelecimento da saúde após a
infecção. O consumo
diário ideal é em torno de
dois litros.
Para conhecer
mais sobre o trabalho da
nutricionista Viviane
Soares acesse o
Instagram (@nutrivivi_psoares) ou ligue (37)
991922147. Seu consultório está localizado na
Rua Tenente Ribeiro, 631
– Cidade Nova – Arcos.
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Médica fala sobre a importância da vacinação
infantil no combate à covid-19 e variantes
A aplicação da vacina da Pﬁzer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, depois análise
de dados que atestaram a segurança e a eﬁcácia dos imunizantes.
populações não imunizadas.

Rhaiane Carvalho
A vacinação
infantil contra a covid-19
tem sido alvo de muitas
discussões, principalmente, entre pais.
Alguns com teorias
ainda não comprovadas
e outros baseados em
estudos já concluídos
sobre a eﬁcácia. A
reportagem do Jornal
Cidade conversou com a
médica Synara Veloso
Cardoso, que esclareceu
algumas dúvidas sobre a
importância e efeitos da
vacinação infantil.
“A vacina previne morte,
dor, sofrimento, emergências e internação em
todas as faixas etárias.
Negar este benefício às
crianças sem evidências
cientíﬁcas sólidas, bem
como desestimular a
adesão dos pais e dos
responsáveis à imunização dos seus ﬁlhos, é um
ato lamentável e
irresponsável, que,
infelizmente, pode custar
vidas”
A vacina pode fazer
mal para a criança?
A aplicação da

Imunizar crianças é
também uma forma de
proteger quem convive
com os pequenos e
pequenas no cotidiano e
aumentar ainda mais as
chances de interromper
a circulação do coronavírus.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

vacina da PﬁzerBioNTech em crianças de
5 a 11 anos foi autorizada
pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa), depois análise
de dados que atestaram
a segurança e a eﬁcácia
dos imunizantes.
Também foram levadas
em consideração as
aprovações concedidas
por entidades sanitárias
de diversos países.
Como as doses
infantis são menores e

têm outra composição,
os frascos serão diferenciados para evitar
enganos. A Anvisa
recomenda também que
sejam oferecidas salas
separadas para as
crianças e que haja
intervalo de 15 dias caso
tenha ocorrido imunização contra outras
doenças.
Podem ocorrer
efeitos adversos, que
são raros e estão dentro
do esperado. Para

Vacinas, de
forma geral, podem ter
efeitos adversos.

E m b o r a o
número de casos graves
e mortes seja menor
entre crianças, isso não
garante que infectados e
infectadas nessa faixa
etária estão fora de risco.
Mais de 300 pessoas com
idades entre 5 e 11 anos
morreram de covid-19
no Brasil.

Por que vacinar
crianças se a covid é
menos grave entre
elas?

Com a circulação
da variante ômicron, as
hospitalizações têm
atingido principalmente

controle de qualquer
tipo de reação, é aconselhado que os pequenos e
pequenas aguardem no
posto por cerca de vinte
minutos após a aplicação.

A Sociedade
Brasileira de Pediatria
(SBP) publicou no dia 6
de janeiro uma nota em
que informava que
pesquisas feitas até o
momento apontam a
eﬁcácia e a segurança da
vacina aplicada na
população pediátrica. A
entidade indicou, ainda,
como os imunizantes
são essenciais para
evitar formas graves da
covid-19.
Mas se criança estiver
com covid?
A norma é a
mesma, vacina-se um
mês após a infecção, ou
seja, um mês após o
teste dar negativo.

Quadros elaborados pelo Jornal Cidade em parceria com a médica Vanessa Cristina.
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Itens de materiais escolares
chegam a ter 53% de aumento
em relação ao ano de 2021
Com algumas táticas é possível economizar um pouco e ter uma redução no valor ﬁnal da compra.

em grandes quantidades, dividindo os custos.

Rhaiane Carvalho
Q u e m f o r
comprar material
escolar neste ano deve
encontrar preços mais
altos. A alta do dólar,
que é comum reﬂetir
nos cadernos e mochilas, por exemplo por
serem importados; o
encarecimento dos
combustíveis, o que
impacta nos custos de
transporte das mercadorias; a inﬂação acima
da meta estabelecida
pelo governo; e o
desabastecimento
pontual das cadeias
produtivas, são alguns
dos motivos para esses
tipos de materiais terem
seus valores alavancados.
Mas dá para economizar?

• Organize feirinhas de
troca de material;
Reaproveitar livros, seja
do irmão mais velho ou
de um vizinho, é uma
ótima forma de economizar nos gastos com
material. Há escolas que
organizam pontos de
troca ou de venda (a
preços reduzidos) de
volumes usados, por
exemplo.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

Com algumas
táticas é possível
economizar um pouco e
ter uma redução no valor
ﬁnal da compra.
Veja algumas dicas:
• Pesquise muito antes de
comprar;
Hoje em dia, não é

preciso nem ‘bater
perna’ para pesquisar
preços.
Os pais podem consultar
a internet antes para
escolherem qualquer
material escolar.
• Junte-se a outras
pessoas e compre no
atacado;

Comprar 24 lapiseiras,
em vez de duas, provavelmente fará com que o
preço unitário caia.
É claro que ninguém
precisa de tantos itens
iguais em casa. Por isso,
a dica é reunir outros
pais de alunos da mesma
escola e fazer compras

• Evite cadernos e mochilas ‘da moda’;
Em geral, são produtos
que não têm nenhuma
vantagem nas funcionalidades, mas que custam
mais caro.
• Não deixar para a última
hora;

Comprar o material
escolar só no ﬁm de
janeiro pode fazer com
que os pais enfrentem
lojas mais cheias;
encontrem vendedores
menos dispostos a
negociar descontos, já
que os estoques estarão
reduzidos e tenham um
leque menor de produtos para escolher pela
internet, porque só
poderão comprar
opções com entrega
rápida.
• Prestar atenção à
reputação do site
É aquela história de “o
barato sair caro”. Se for
comprar pela internet, é
preciso analisar a
reputação do site (se é
conﬁável e cumpre os
prazos de entrega, por
exemplo).

A reportagem do Jornal Cidade fez uma pesquisa no dia 15 de janeiro para
saber a diferença de valores de produtos de 2021 para 2022 e, teve
item que chegou a ter um aumento de 53%. Conﬁra:
Produto

Valor em 2021

Valor em 2022

Aumento (%)

Caderno Tilibra - Capa
Dura) - 10 matérias
200 folhas

R$ 11,99

R$ 17,64

47%

Lápis de cor Faber
Castell - 24 cores

R$ 18,80

R$ 24,20

29%

Caneta Bic Cristal - Azul,
Preta ou Vermelha

R$ 1,50

R$ 2,30

53%

Lápis Faber Castell

R$ 1,60

R$ 2,00

25%

A4 Chamex - 500 folhas

R$ 24,90

R$ 29,90

20%

Borracha Faber Castell

R$ 3,30

R$ 4,50

36%

Apontador com Depósito
Faber Castell

R$ 4,90

R$ 5,60

14%

Tesoura Escolar Mundial
Sem Ponta

R$ 4,80

R$ 6,75

41%

Régua Leo & Leo
Transparente 30 cm

R$ 2,99

R$ 3,90

30%

Cola Branca Tenaz 35g

R$ 2,99

R$ 4,55

52%

O Jornal Cidade é o
mais lido de Lagoa da
Prata e região, conforme
pesquisa realizada pelo
Doxa Instituto de
Pesquisa

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg
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