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Ks/Ͳϭϵ͗
WĞƌŐƵŶƚĂƐĞƌĞƐƉŽƐƚĂƐƋƵĞǀŽĐġ
ƉƌĞĐŝƐĂƐĂďĞƌ͘
ƌĂ͘ŶĂ'ĂďƌŝĞůĂ é médica Coordenadora do PCMSO da Medicina
do Trabalho nas Usinas do Grupo Econômico Balbo.
Sua formação perpassa desde a Residência em Clínica Médica com
ênfase em Tratamento Intensivo, Especialista em Medicina do
dƌĂďĂůŚŽĞWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĞŵƵŝĚĂĚŽƐWĂůŝĂƟǀŽƐ͘
ϭͲWŽƌƋƵĞŽƐĐĂƐŽƐĚĞŝŶĨĞĐĕĆŽĚŽEŽǀŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐĞƐƚĆŽĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĂŝƐŐƌĂǀĞƐ͍
Infelizmente, o vírus SARS COV 2 conhecido como COVID-19,
sofreu uma mutação conhecida como P1. Essa mutação tornou
o vírus mais agressivo e mais transmissível, com isso estamos
tendo mais pessoas contaminadas e casos mais graves, inclusive
em pessoas mais jovens.
ϮͲKƐƐŝŶƚŽŵĂƐĚĂĚŽĞŶĕĂĂŝŶĚĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵŽƐŵĞƐŵŽƐĚĞƐĚĞ
ŽŝŶşĐŝŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͍
Os principais sintomas são: febre, coriza, tosse, dor de garganta,
fadiga e dores musculares. Porém essa nova cepa é diferente,
principalmente, na questão do paladar e olfato, onde menos
ƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƚĞƐƚĞƉŽƐŝƟǀŽƉĞƌĚĞŵĞƐƚĞƐƐĞŶƟĚŽƐ.

em caso da suspeita da Covid-19, o que existem são orientações
em casos de comorbidades que tenham relação com o sistema
imune, que são as seguintes:
-Evite o consumo de gorduras saturadas (presentes na manteiga,
ďĂĐŽŶ͕ ƋƵĞŝũŽƐ ĂŵĂƌĞůŽƐ͕ ĐĂƌŶĞ ĚĞ ďŽŝ ŐŽƌĚĂ͕ ƚŽƵĐŝŶŚŽͿ Ğ
gorduras trans (presentes nas margarinas sólidas, nuggets,
ďŝƐĐŽŝƚŽƐ ƌĞĐŚĞĂĚŽƐ͕ ĞŵƉĂŶĂĚŽƐ͕ ĐŽŶŐĞůĂĚŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽƐͿ͕
ƉŽŝƐ͕ŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞƐƐĞƐƉƌŽĚƵƚŽƐƌĞĚƵǌĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĂƐĐĠůƵůĂƐ
protetoras e prejudica a resposta imunológica.
-Evite o consumo de bebidas alcoólicas, pois também interferem
na resposta imunológica.
Ͳ ĂůĠŵ ĚĞƐƐĞƐ ŵŽƟǀŽƐ͕ ŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ƵůƚƌĂ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ
ƐĆŽ ĂƋƵĞůĞƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ ŐƌĂŶĚĞƐ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ
ƐĂů͕ ĂĕƷĐĂƌ͕ ŐŽƌĚƵƌĂƐ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚĞƐ Ğ ĂƌŽŵĂƟǌĂŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ
por exemplo alguns dos apresentados acima, e ainda caldos
industrializados, refrigerantes, sucos de caixinha, mistura para
ďŽůŽ͕ ĞŵďƵƟĚŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƉŽďƌĞƐ Ğŵ ŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐ Ğ ƐĞƵ
consumo está relacionado com o aparecimentos de doenças
crônicas não transmissíveis, como por exemplo a hipertensão
arterial, diabetes e obesidade, que são considerados fatores de
risco para Covid-19.

ϯͲYƵĂŶĚŽĂƉĞƐƐŽĂĞƐƚĄŝŶĨĞĐƚĂĚĂƉĞůŽEŽǀŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐƋƵĂŝƐ
ƐŝŶƚŽŵĂƐ ĞůĂ ĚĞǀĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƉĂƌĂ ŶĆŽ ƚĞƌ ƉŝŽƌĂ ĚĂ ĚŽĞŶĕĂ͍ K
ƋƵĞĨĂǌĞƌ͍
 ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ ƚĞƐƚĂƵ ƉŽƐŝƟǀŽ ƉĂƌĂ Ă ĚŽĞŶĕĂ ĚĞǀĞ ĮĐĂƌ ĂƚĞŶƚĂ
para os seguintes sintomas e sinais:
&ĞďƌĞĂůƚĂ͕/ŶĂƉĞƚġŶĐŝĂ;ĨĂůƚĂĚĞĂƉĞƟƚĞͿ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐďĂƟŵĞŶƚŽƐ
ĐĂƌĚşĂĐŽƐ;ƚĂƋƵŝĐĂƌĚŝĂͿ͕ĚŽƌŶŽƉĞŝƚŽ͕ĐĂŶƐĂĕŽ͕ĨĂůƚĂĚĞĂƌ͘
Nesses casos, deve procurar o atendimento médico ϳͲƐƚŽƵƉŽƐŝƟǀŽƉĂƌĂĂKs/ͲϭϵĞƉƌĞĐŝƐŽŝƌĂŽŵĠĚŝĐŽ͕ĂůŐƵĠŵ
imediatamente.
ĚĂŵŝŶŚĂĨĂŵşůŝĂƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂƉŽƐŝƟǀŽƉŽĚĞŵĞůĞǀĂƌ͍
ϰͲDĞƵ ĞǆĂŵĞ ĞƐƚĄ ƉŽƐŝƟǀŽ ƉĂƌĂ Ă Ks/Ͳϭϵ͕ ƋƵĂŶƚŽ ƚĞŵƉŽ ^ĞĂƉĞƐƐŽĂĞƐƟǀĞƌƚĞƐƚĂĚŽƉŽƐŝƟǀŽĞĂƷŶŝĐĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞƉŽĚĞ
ƉƌĞĐŝƐŽĮĐĂƌĞŵŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͍WŽƐƐŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂŵŝŶŚĂĐĂƐĂ ůĞǀĄͲůĂ ĂŽ ŵĠĚŝĐŽ Ġ Ƶŵ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞƐƚĄ ƉŽƐŝƟǀŽ͕ ĞůĞ
poderá acompanhá-lo, desde que os dois estejam de máscaras,
ũƵŶƚŽĐŽŵŵĞƵƐĮůŚŽƐ͍
O tempo de isolamento para pessoas que evoluem mantenham distanciamento (de preferência ir no banco de trás
ĚŽĐĂƌƌŽͿĞĐŽŵŽƐǀŝĚƌŽƐĂďĞƌƚŽƐ͘
ƐĂƟƐĨĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĠĚĞϭϬĚŝĂƐ͘
Nos casos de pacientes internados esse isolamento se estende
ƉĂƌĂϮϬĚŝĂƐ͘
ŵ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆĂŵĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ Ă ƉĞƐƐŽĂ ƉŽĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ Ğŵ
casa, mas mantendo-se isolada dos demais parentes, com uso de
máscaras e distanciamento social.

ϴͲ,ĄƵŵĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽŶĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽĐŽŵĂǀĂĐŝŶĂĕĆŽĚĞŐƌŝƉĞ
;/ŶŇƵĞŶǌĂͿ͘YƵĂŶƚŽƚĞŵƉŽƋƵĞŵĨŽŝŝŵƵŶŝǌĂĚŽƉŽƌĞƐƚĂǀĂĐŝŶĂ
ƚĞŵƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌƉĂƌĂƚŽŵĂƌĂǀĂĐŝŶĂĚŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ͍
O intervalo entre a vacina da gripe e do coronavírus é de no
ŵşŶŝŵŽϭϱĚŝĂƐ;ϮƐĞŵĂŶĂƐͿ͘

ϱͲůĠŵ ĚĂƐ ĚŽĞŶĕĂƐ ĐƌƀŶŝĐĂƐ ŵĂŝƐ ĐŽŵƵŶƐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕
ŚŝƉĞƌƚĞŶƐĆŽ͕ƉƌŽďůĞŵĂƐĐĂƌĚşĂĐŽƐĞƉĞƐƐŽĂƐŝŵƵŶŽĚĞƉƌŝŵŝĚĂƐ͕
ĂĂůĞƌŐŝĂĞĂĂƐŵĂƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵŶŽŐƌƵƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͍
As pessoas com alergias respiratórias e asma brônquicas são
ƉĞƐƐŽĂƐŵĂŝƐƐƵƐĐĞƉơǀĞŝƐăŝŶŇĂŵĂĕĆŽĚĂƐǀŝĂƐĂĠƌĞĂƐ͕ƉŽƌŝƐƐŽ
ƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞŶŽŐƌƵƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕
ĂƐĂƐŵĄƟĐĂƐ͘

ϵͲ^ĞĞƵĨŽƌǀĂĐŝŶĂĚŽ͕ĂŝŶĚĂƉƌĞĐŝƐŽƵƐĂƌŵĄƐĐĂƌĂ͍
A vacina não exclui a obrigatoriedade do uso da máscara.
Isso porque a vacina vem para somar reforços contra a infecção
ʹĞŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞƐƵďƐƟƚƵƚŽĚĂŵĄƐĐĂƌĂ͘
A máscara segue sendo um acessório indispensável, mesmo para
quem for vacinado, assim como as outras medidas de higiene.

ϭϬͲKŵĞƵĞǆĂŵĞĚĞƵƉŽƐŝƟǀŽƉĂƌĂKs/Ͳϭϵ͕ŚĄƋƵĂŶƚŽƐĚŝĂƐ
ϲͲǆŝƐƚĞŵ ĂůŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĆŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶŐĞƌŝƌ ĞƵĞƐƚŽƵƚƌĂŶƐŵŝƟŶĚŽŽǀşƌƵƐ͍
ĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽ͍
KƌŝƐĐŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌŽǀşƌƵƐĠĐĞƌĐĂĚĞϮĂϯĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽƐ
ƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽĞǆŝƐƚĞƵŵĂůŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĚŽ sintomas, geralmente.
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