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As botas animal print 
irão dominar o inverno!

O outono já está se apro-
ximando e com ele co-
meçamos a fi car de olho 
nas tendências que irão 
bombar no inverno 2019. 
Algumas vitrines já exi-
bem botas e roupas mais 
quentinhas para enca-
rar a estação mais fria 
do ano. É claro que 
o calorzinho ainda 
não foi embora, mas é 
sempre bom dar uma 
espiadinha no que o 
inverno nos reserva, 
não é mesmo? E este 
ano o animal print 
promete virar febre, 
principalmente nos 
pés das mulheres mais 
modernas. 

Atemporal, o animal 
print – ao contrário do 
que muitas pensam – é 
fácil de ser inserido nos 
looks. Pode ser um visual 
mais sensual, romântico 
ou moderno, ele vai bem 
com ocasiões mais re-

quintadas, formais ou 
mais simples. Tudo vai 
depender da compo-
sição que você esco-
lher. Uma boa dica 

é optar por peças 
de roupas mais 
neutras na hora 
de combinar a 
estampa da bota 
com o restante 
do visual. Cores 
como preto, cinza 
e nude são ótimas 
opções para coor-
denar com o ani-

mal print. E não 
se engane: o 
animal print 
não vive só 
da estampa 
de oncinha. 
Zebra e leo-
pardo estão 
c o m  t u d o 
e são super 

diferentes e 
modernas, vale 

a pena investir. 

Se você gosta de ousar, vale 
combinar tecido com outras 
estampas. Uma boa dica é 
investir no combo oncinha + 
listras. É diferente e pode fi car 
bem delicado, dependendo da 
forma como você combinar. 
Mas se preferir um visual mais 
básico, a dica é simples: deixe 
que a bota seja a estrela do look 
e aposte nos tons mais claros 
no vestuário.
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Seja você mãe, pai, tia, vô ou vó, deve sentir o mesmo ar-
repio que eu quando escuta a palavra meningite meningocó-
cica. Na última semana, o neto do ex-presidente Lula faleceu 
aos sete anos em decorrência da doença. O caso teve ampla 
repercussão por ser parente de uma pessoa pública, mas inde-
pendente de partido ou ideologia, é da morte de uma criança 
que estamos falando. Existe vacina para a doença, e trata-se 
da maneira mais eficaz de evitá-la, segundo especialistas.

A meningite meningocócica é causada por uma bactéria 
chamada Neisseria meningitidis, que é popularmente co-
nhecida como meningococo. O meningococo tem 12 tipos 
diferentes, conhecidos como sorogrupos, que são definidos 
por letras. Desses, seis se destacam: A, B, C, W135, X e Y.

Para nos proteger contra todos estes sorogrupos, existem 
hoje três vacinas: a que protege contra o meningococo C, 
contra o meningococo B e outra que nos protege dos 
ACWY.

Nos últimos anos, o meningococo C foi o mais frequente 
no Brasil. Assim, com base nestes dados, esta vacina está con-
tida no Programa Nacional de Imunização e é gratuitamente 
distribuída para todas as crianças. A primeira dose deve ser 
dada aos três meses de idade, a segunda aos cinco meses e 
uma dose de reforço depois de um ano de idade. Pode ser 
dada mais uma dose aos quatro anos. Aos 12-13 anos está 
indicado outro reforço.

As vacinas ACWY e contra o meningococo B estão dis-
poníveis em clínicas de imunização. A vacina ACWY segue 
o calendário da vacina contra o meningococo C, e a vacina 
contra o meningococo B deve ser dada em três doses ao longo 
do primeiro ano de vida, com intervalo de dois meses entre 
as mesmas. Depois de um ano, deve-se fazer uma dose de 
reforço. Quem não fez as doses antes de um ano pode fazer 
duas doses, com intervalo de dois meses entre elas.

SINTOMAS
A meningite meningocócica se caracteriza pela inespecifi-

cidade com que os sintomas acontecem – no começo parece 
uma gripe com febre, mal-estar, vômitos e dor de cabeça 
– e pela rapidez com que o quadro evolui, com alto grau de 
letalidade. Em questão de horas a pessoa acometida pode 
morrer. Isso é o mais preocupante. O contágio pode se dar 
pelo ar; o que é igualmente relevante, pois basta estar no 
mesmo ambiente que a pessoa contaminada para ter uma 
chance de adoecer.

Há alguns sinais de alerta para os quais devemos prestar 
atenção: a febre não necessariamente é alta. Pode ser baixa. 
Os vômitos em geral são em jato, como se saíssem com for-
ça do estômago. Dá muita dor de cabeça. As crianças ficam 
indispostas e sem vontade de fazer nada. Mais importante: 
podem surgir manchinhas arroxeadas pelo corpo. Esse é um 
dos sinais de alerta mais significativos, pois significa que a 
doença está se disseminando e causando alteração na coa-
gulação sanguínea.

Meningite meningocócica é uma doença rápida e muitas 
vezes fatal. As vacinas são, de longe a melhor, mais segura e 
mais eficaz forma de proteção.

Com informações do site G1, https://g1.globo.com/bemestar/blog/
ana-escobar/post/2019/03/04/tem-vacina-para-meningite-menin-
gococica.ghtml


