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HUMOR

Higienizar as mãos com álcool 70% é o básico: médico infectologista ensina como minimizar os riscos

Coronavírus: tem que sair de casa para emergências ou para trabalhar? 
Veja dicas para se proteger

RIO — Todos já sabem que o momento é de reduzir ao 
máximo o contato social para interromper a transmissão do novo 
coronavírus. Mas e se você não pode deixar de sair para trabalhar 
e nem conviver com pessoas, o que fazer para minimizar os riscos 
dentro e fora de casa?

— O primeiro princípio é o distanciamento social, sempre 
que possível evitar o contato, sair à rua. Se não for possível, é 
pensar que sempre que tocar o botão do elevador, o dinheiro e 
outras coisas do dia a dia, a mão está suja, como se ela tivesse 
encostado a lama ou o chão, e é preciso higienizá-la. A gente não 
vai levar esta mão à roupa, não vai pegar o celular, muito menos 
levar esta mão ao rosto, coçar olho, chupar dedo. Esta é a virada 
— diz o médico infectologista Guilherme Cortes.

A seguir, dicas individuais práticas para se proteger em casa, 
no trabalho e no caminho entre eles:

Em casa
Organize suas necessidades para reduzir o número de saídas 

previstas. Tem que ir ao mercado ou à farmácia? Se possível, faça 
os pedidos em casa e já abasteça a despensa — sem exageros ou 
pânico — para momentos mais críticos de circulação de pessoas.

Coma em casa e cozinhe, sempre que possível. Pedir comida 
é uma alternativa aos restaurantes, mas até o que vem de fora 
traz riscos.

Mantenha a limpeza da casa em dia. Desinfete objetos 
e superfícies tocados com frequência, como brinquedos e 
maçanetas. Um desinfetante de uso geral já é suficiente para 
limpar chão, paredes e lixeiras. Álcool 70% também é eficaz na 
higienização de objetos.

Aumente a frequência de troca de roupas de cama e 
tolhas. Para lavá-las, sabão em pó e água são suficientes. Ar-
condicionado: limpe os filtros com água e sabão. Enxágue, deixe 
secar e recoloque. Não compartilhe objetos de uso particular, 

como toalhas, maquiagens, copos e talheres.
Evite o uso de áreas comuns, não use as piscinas e não leve as 

crianças para o playground. A princípio, espaços abertos não são 
problemáticos para transmissão aérea, mas em um playground, as 
superfícies vão estar infectadas, as crianças tocam os brinquedos 
e podem se contaminar.

Chegou da rua? Retire os sapatos, bolsa e mochila e os deixe 
do lado da porta, evitando a circulação destes objetos pelos 
espaços. Vá direto ao banheiro, tome banho. As roupas usadas 
devem ser lavadas, sem reutilização.

Diante de algum sintoma da doença, fique em casa e 
comunique seu gestor para saber como proceder.

No percurso do trabalho
Evite o transporte público. Se a distância for pequena e você 

puder ir a pé ou de bicicleta, melhor.
Se o transporte público for inevitável, evite o horário de pico 

para usá-lo. Se ele estiver cheio e puder esperar, aguarde o 
próximo.

Tente se manter distante das outras pessoas, busque os 
bancos vazios.

Abra ou incentive a abertura das janelas, para que o ar circule. 
O mesmo vale para transportes como táxi, Uber e similares.

Use o álcool gel a cada vez que encostar na barra do ônibus 
ou qualquer superfície de uso comum. Principalmente antes de 
levar a mão ao rosto.

Na impossibilidade de usar o álcool gel após tocar em uma 
superfície pública, não leve a mão ao rosto. E nem pegue o celular.

Encontrou um amigo no caminho? Sem beijos e abraços, ele 
vai entender.

Cubra a boca e o nariz com lenço descartável quando tossir 
ou espirrar.

No trabalho
A ideia é se distanciar. Nos lugares de coworking, privilegie o 

distanciamento entre as cadeiras.
Trabalhe, sempre que possível, com as janelas abertas.
Priorize o uso de ferramentas para a realização remota de 

reuniões e eventos.
Quando a reunião presencial for necessária, busque ambientes 

bem ventilados ou ao ar livre.
Evite compartilhar computadores, mesas, assentos e outros 

objetos. Se não for possível, higienize-os e lave as mãos depois.
Se possível, saia do trabalho mais cedo para usar o transporte 

público fora do horário de pico.

Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-tem-que-sair-de-casa-para-emergencias-ou-para-
trabalhar-veja-dicas-para-se-proteger-24310888
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As dicas da OMS para não 'pirar' de preocupação com o coronavírus

Procure se atualizar em horários definidos, uma ou duas vezes 
por dia. O fluxo repentino e constante de relatos a respeito do surto 
pode deixar qualquer um preocupado. Foque nos fatos, e busque 
informações de sites confiáveis, para distinguir informação de boatos.

Compartilhe experiências positivas
Sempre que possível, encontre oportunidades para dar voz a 

histórias positivas e imagens positivas de pessoas que tenham sido 
afetadas pelo novo coronavírus e se recuperado, ou que tenham 
apoiado um ente querido durante a recuperação e queiram compartilhar 
suas histórias.

Para os profissionais de saúde
A OMS destaca que, para quem trabalha na área de saúde, cuidar 

do estresse em momentos de surto como o atual é tão importante 
quanto cuidar dos outros aspectos de saúde. Nesse caso, a OMS 
recomenda o cuidado com suas necessidades básicas e a criação de 
estratégias para garantir que todos possam descansar em intervalos 
no trabalho e entre turnos.

Alimente-se bem, pratique atividades físicas e mantenha contato 
com familiares e amigos. Alguns profissionais podem enfrentar rejeição 
pela família ou comunidade em razão do estigma ou medo, o que pode 
tornar a situação ainda mais difícil.

Quando possível, manter-se conectado com seus entes queridos 
por meios digitais é uma maneira de não perder contato. Procure apoio 
de colegas, chefes ou outras pessoas de confiança.

Para quem cuida de crianças
Ajude crianças a encontrar maneira de expressar sentimentos ruins, 

como medo e tristeza. Atividades criativas, como brincar e desenhar 
podem ajudar o processo.

Em tempos de estresse e crise, é comum que as crianças fiquem 
mais apegadas e exijam mais dos seus pais e cuidadores. Discuta a 
covid-19 com as crianças de maneira honesta e apropriada à idade. 
Estimule a criança a continuar a socializar e interagir, ainda que só com 
a família, caso necessário.

Para quem cuida de idosos
Pessoas mais velhas, especialmente as que estão isoladas ou que 

têm algum tipo de limitação cognitiva, podem tornar-se mais ansiosas, 
nervosas, agitadas e estressadas durante o surto ou uma eventual 
quarentena. Providenciar apoio prático e emocional por meio das redes 
familiares e profissionais de saúde é bastante útil nesses momentos.

Também é importante compartilhar fatos sobre o que está 
acontecendo e fornecer informação clara sobre como reduzir o risco 
de infecção em termos que os idosos possam entender, com respeito 
e paciência.

Outra recomendação é que mais membros da família sejam envolvidos 
para ajudar a apoiar os mais velhos e ajudá-los com as medidas de 
prevenção, como lavar as mãos da maneira correta, por exemplo.

À medida que as autoridades em todo o mundo anunciam medidas 
de quarentena, restrições e orientações para tentar conter o avanço do 
novo coronavírus, é normal que mais pessoas se sintam assustadas ou 
estressadas diante de tantas notícias.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira 
(10) um relatório com recomendações para evitar o estresse que o 
avanço da doença pelo mundo está causando na população.

A doença Covid-19, que pode causar febre, tosse e problemas 
respiratórios, está se espalhando pelo mundo e já afetou mais de 114 
mil pessoas.

As considerações da OMS foram elaboradas pelo Departamento 
de Saúde Mental da entidade, como forma de ajudar no apoio ao bem-
estar mental e psicológico durante o surto do coronavírus.

Veja as principais sugestões da OMS de cuidados para evitar que a 
prevenção contra a covid-19 prejudique sua saúde mental:

Não associe a uma nacionalidade ou etnia
A Covid-19 pode atingir pessoas de muitos países, em muitas 

localizações geográficas diferentes. Não associe o vírus a uma 
nacionalidade ou etnia. Seja empático àqueles que foram afetados, 
qualquer que seja a nacionalidade deles: as pessoas que ficarem 
doentes não fizeram nada errado.

Chame da maneira correta
Não se refira às pessoas com a doença como "casos de Covid-19", 

ou "vítimas", ou "doentes". Eles são "pessoas que têm Covid-19", ou 
"pessoas que estão sendo tratadas por Covid-19", "pessoas que estão 
se recuperando da Covid-19", e depois de se recuperarem suas vidas 
vão continuar com seus trabalhos, famílias e entes queridos.

Foco nos fatos
Evite assistir, ler ou ouvir notícias que podem causar ansiedade 

ou estresse; procure informação principalmente para tomar medidas 
práticas para preparar seus planos de proteção para você e seus entes 
queridos.

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/10/as-dicas-da-oms-para-nao-pirar-de-preocupacao-com-o-coronavirus.ghtml
Lavar bem as mãos é a maneira mais eficaz de evitar o contágio

As considerações foram elaboradas pelo Departamento de Saúde Mental da entidade, como forma de ajudar no 
apoio ao bem-estar mental e psicológico durante o surto do novo coronavírus.

INFORME

 Em função da baixa procura pelos atendimentos ambulatoriais, devido 
à pandemia do Coronavírus, o Centro Médico Promédica Cidade Baixa vai 
suspender os atendimentos temporariamente a partir de segunda-feira (30/03). 
Os Centros Médicos Iguatemi, Pituba e Ondina continuam funcionando, das 
8h às 16h, de segunda a sexta-feira.
 Em caso de dúvidas, consulte o Serviço de Orientação ao Cliente - 
SOC, por meio do número 3271-9222.

Caro(a) associado(a),
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"Fleabag" (Amazon): Bem, 
todo mundo já ouviu falar. Mas 
tem que assistir. É moderno, é 
engraçado, é cult.

“Atypical” (Netflix): A 
história de um jovem 
diagnosticado com 
autismo e sua jornada 
em busca de autonomia 
e independência. É 
lindo, é engraçado, é 
tudo. Amei-zing!

“Camino a Roma” 
(Netflix): Documentário 
com Alfonso Cuarón 
falando sobre o 
processo de criação de 
“Roma”, o filme. Tipo 
masterclass de cinema. 

“Sex Education” 
(Netflix): Seriado 
que fala com muita 
sensibilidade e humor 
sobre o despertar da 
sexualidade.

Fonte: https://vejario.abril.com.br/beira-mar/quarentena-aloisio-abreu-dicas-filmes/

“Pose” (Netflix): Seriado 
sobre o surgimento da 
cena vogue nos anos 
70, em Nova York. 
Sensível, incrível, 
maravilhível.

“As Telefonistas” (Netflix): Seriado 
espanhol que conta a história da 
chegada do telefone na Espanha 
do começo do século passado. 
Um passatempo gostoso como 
um pratinho de macarons.

“Transparent” (Amazon): Seriado 
que conta a história de um homem 
de 67 anos que se descobre 
mulher e sua transição de gênero. 
Inteligente, engraçado, profundo. 
Tipo educativo, deveria passar 
nas escolas.  

"O Caso Gabriel Fernandez" 
(Netflix): Doc sobre o assassinato 
brutal de Gabriel Fernandez, de 
oito anos. Barra pesadíssima. 
Mas bacana. 

"Rei Leão" versão live 
action (Now e Amazon): A 
humanização dos animais é 
impressionante. E tem Seth 
Rogen (hilário) fazendo a voz do 
Pumba e Byonça fazendo Nala. 

"Modern Love" (Amazon): 
Seriado criado a partir de uma 
coluna no New York Times e 
que conta diversas histórias 
de amor. Pipoca, lencinhos e 
muito assunto depois.
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