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Catapora em JF

está sob controle

•Este ano já fo-

ram registrados

248 casos na ci-

dade. Secretaria

de Saúde diz que

índice está dentro

da normalidade e

não configura

surto

Juiz de Fora já registrou 248

casos de catapora este ano, contra

504 no ano passado e 1.269 em

2008. No mês passado, o número

de casos chegou a 65, contra 47, em

agosto e 28 em julho. O Depar-

tamento de Vigilância Epidemio-

lógica e Ambiental (DVEA) da Se-

cretaria de Saúde, através da as-

sessoria de imprensa, afirma que

os números deste ano, estão den-

tro da normalidade e não con-

figuram surto. No município, as

notificações são feitas de forma

isolada, ao contrário dos surtos

verificados em outras localidades

do Estado, onde os registros se dão

de forma concentrada.

A assessoria de imprensa in-

forma também que o baixo número

de notificações verificado em 2009

— 504 casos — pode ser explicado

pela subnotificação da doença, ou

seja, a não comunicação da ocor-

rência pelas pessoas nos postos de

saúde.

SEM VACINA

Normalmente, os números de

casos da doença começam a subir

entre agosto e outubro — época de

seca em que há maior propagação

da doença —, e é verificado au-

mento da procura pela vacina nas

clínicas particulares, onde a dose

pode custar até R$ 180.

A imunização paga é a única

saída, pois a vacina contra a ca-

tapora (também conhecida como

varicela) não faz parte do calendário

de imunização de rotina do Sistema

Único de Saúde (SUS), definido pelo

Ministério da Saúde. A catapora se

enquadra nas doenças respiratórias

e é altamente contagiosa, segundo

o próprio ministério.

A vacina contra a varicela ou

catapora é disponibilizada pelo SUS

apenas para imunodeprimidos, co-

mo portadores de leucemia, nefro-

patia crônica, aids e transplantados,

mediante solicitação médica, atra-

vés do preenchimento de ficha para

imunobiológicos especiais e libera-

da pela Secretaria de Estado da

Saúde.

ÍNDICES

Minas Gerais e São Paulo são

estados que apresentam altos ín-

dices da doença. Nas cidades mi-

neiras já foram registrados 19.827

casos este ano. Até segunda-feira, a

Secretaria Estadual de Saúde in-

formou que 14 mortes haviam sido

confirmadas, e os casos aumen-

taram 170% em apenas cinco dias.

Em Belo Horizonte, 1.594 ocorrên-

cias foram registradas. A exemplo

do que ocorreu no ano passado, é

grande o número de casos nas ci-

dades de Patos de Minas, no Alto do

Paranaíba, e em Pouso Alegre e

Varginha, no Sul do Estado.

A DOENÇA

A médica pediatra que atua em

uma clínica de vacinação da cidade

Maria José Magalhães Novaes ex-

plica que a catapora é causada por

um vírus, mas pode apresentar com-

plicações causadas por bactérias. A

transmissão ocorre de pessoa para

pessoa, através de contato direto ou

pelo ar.

— As bolhas são ricas em vírus e,

quando secas, não transmitem a

doença. O período de maior trans-

missão é antes de a lesão aparecer

na pele.

A doença também pode ser

transmitida indiretamente, por meio

de objetos contaminados com se-

creções de vesículas e membranas

mucosas de pacientes infectados.

A catapora é considerada doen-

ça de pouca gravidade quando aco-

mete crianças bem nutridas e com

alta resistência.

— Geralmente, a doença se

manifesta com mais gravidade em

adultos e crianças muito pequenas,

com menos de 1 ano. Em crianças

em idade escolar, a catapora cos-

tuma apresentar-se de forma pouco

grave.

A médica recomenda que as

pessoas evitem contágio com doen-

tes, já que a catapora pode se ma-

nifestar de forma branda ou mais

grave, com infecções disseminadas

pelo corpo, dependendo de a pessoa

apresentar desnutrição ou alguma

deficiência imunológica, como em

decorrência da aids.

Os primeiros sintomas da ca-

tapora são febre alta e manchas

vermelhas na pele, que causam co-

ceira. Entretanto, se não for cuidada

de forma correta, pode evoluir para

outras infecções. O tratamento, em

geral, é simples, mas recomenda-se

procurar um médico.

T E T R AV I R A L

A médica explica que os la-

boratórios não fabricam mais a va-

cina apenas contra esta doença, de

forma isolada.

— Hoje, no mercado, é mais

fácil encontrar a tetraviral (com-

binação de catapora, rubéola, ca-

xumba e sarampo). A vacina deve

ser aplicada em duas doses, em

crianças ou em adultos.

Ela informa que a vacina pode

ser aplicada em crianças acima de 1

ano e sem limite de idade para os

adultos.

— Crianças abaixo de 12 anos,

devem tomar uma dose da vacina e,

após 3 anos, outra dose de reforço.

Acima de 12 anos e adultos, a

orientação é aplicar uma dose e,

depois de dois meses, outra dose.

Pontes construídas

com papel

•Estruturas

foram apresenta-

das em concurso

que integra a

Semana de

Engenharia

da UFJF

JOÃO SCHUBERT

•Pontes foram julgadas em 3 quesitos: estética, eficiência e precisão

Total de 18 trabalhos foram

apresentados, ontem, no Con-

curso de Pontes, que faz parte da

Semana de Engenharia da UFJF.

Em sua sexta edição, a disputa

trouxe estruturas de papel car-

tão, e a escolha foi feita a partir

de três quesitos: estética, efi-

ciência e precisão. A exposição

foi realizada no anfiteatro da

faculdade, entre 9h e meio-dia.

O teste de peso foi a partir das

14h. O grupo que conquistou a

primeira colocação recebeu

R$ 500. Os vencedores do se-

gundo e terceiro lugares re-

ceberam R$ 300 e R$ 200,

respectivamente.

E S T Í M U LO

De modo geral, a cada ano é

escolhido um tipo diferente de

material para evitar cópias de

trabalhos anteriores e estimu-

lar quem já participou a com-

petir novamente. No primeiro

concurso, em 2005, as pontes

foram construídas com car-

tolina e, no segundo, com ma-

carrão. Nas três últimas edi-

ções, palitinhos de picolé fo-

ram definidos como matéria

prima. As estruturas foram

montadas apenas com a ajuda de

cola e tesoura, a partir de projetos

desenvolvidos pelos próprios es-

tudantes, no último mês.

OPORTUNIDADES

O concurso é produzido e

organizado por 13 estudantes

do Programa de Educação Tu-

torial (PET) da Engenharia Ci-

vil, do Ministério da Educação.

Tutora do grupo, a professora

Michele Farage é também uma

das coordenadoras do concurso.

Ela explica que os visitantes e

demais professores votaram no

quesito estética. Quanto à pre-

cisão, as pontes devem arre-

bentar com o peso de até 6kg. A

relação entre a massa da es-

trutura e o peso suportado de-

fine o critério eficiência.

— Os alunos têm a opor-

tunidade de lidar com materiais

que têm diferentes proprieda-

des, além da chance de em-

pregar diferentes técnicas cons-

trutivas — comenta Michele,

lembrando também que a com-

petição é aberta a estudantes de

todos os cursos de Engenharia.

O concurso incentiva os

alunos, que acompanham todo

o processo de criação das pontes

até seu rompimento. Dessa for-

ma, os estudantes passam a se

interessar mais pelas matérias, o

que se reflete nas notas, além de

elevar a autoestima de cada

participante. A integração en-

tre os alunos, a motivação, a

divulgação da Engenharia Civil

e a aplicação prática dos con-

ceitos aprendidos em sala de

aula são os benefícios relacio-

nados pela coordenadora.


