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Editorial
Chegamos ao segundo mês de 

pandemia com um saldo de 355 
casos da Covid-19, até o dia 31 de 
março. 

A população do DF, que já man-
tinha um distanciamento social, por 
conta do planejamento, da arquite-
tura e das grandes distâncias entre 
suas “cidades”, mudou seu modo de 
viver e agir por conta da doença e 
em razão do fechamento de comér-
cios e serviços. 

Entraremos agora em um perí-
odo de incertezas sobre a pande-
mia e seus impactos na economia 
e no dia a dia das pessoas. Porém, 
podemos afirmar que tanto aque-
les que têm a oportunidade de se 
manterem em isolamento como os 
demais que precisam sair de casa 
necessitarão fazer uma autorrefle-
xão para se adaptarem a essa nova 
realidade. 

É momento para termos paciên-
cia com a suspensão dos planos de 
curto prazo, com os filhos em casa, 
com a viagem adiada e com o desejo 
de ir e vir, inerente a todos nós.  

A resiliência também passou a 
ser prioritária. Os empresários que 
tiveram que fechar seus estabele-
cimentos, os funcionários que per-
deram seus rendimentos e toda a 
cadeia produtiva da economia terão 
que se reinventar e encontrar solu-
ções no período de crise. 

Para isso, é preciso fazer uma 
autocrítica sobre nossas crenças 
limitantes pré-existentes e sobre 
as novas crenças e limitações que 
a crise nos impõe. A partir daí pre-
cisaremos agir, rapidamente, para 
não ficarmos atônitos diante das 
radicais transformações no mundo 
empresarial, no mercado de traba-
lho e em nossas relações interpes-
soais. 

Precisamos nos preparar para o 
irreparável, para a incerteza e para 
mais um ciclo de transformações 
em nossas vidas. Somente assim 
conheceremos nossa real capacida-
de de superação e de aprendizado 
com os fatos, com os erros e com 
os acertos que influenciarão quem 
somos e quem queremos ser depois 
da pandemia. 

De certo, sairemos melhores do 
que entramos. Porém, precisaremos 
ser muito mais do que já somos.
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A equipe do Polo Norte do 
programa GDF Presente tem 
trabalhado para recuperar a 
estrada da DF-325, na região de 
Sobradinho. As obras começaram 
no dia 10 de fevereiro e deve ser 
entregue em breve. De acordo com 
o diretor de obras da Administração 
Regional de Sobradinho, André 
Melo, os danos foram ocasionados 
pelas fortes chuvas, que geraram 
erosões e invadiram a via com 
lama. 

“É uma estrada que dá acesso a 
uma vila. Nesse local, há crianças 
e jovens que estudam em escolas 
da região e, por isso, ônibus 
escolares transitam muito por 
aqui, além de carros de passeio, 
motos, bicicletas, caminhões e os 
próprios moradores”, comentou o 
diretor. 

Apesar de ter apenas três 
quilômetros de extensão, a 
estrada é uma importante via de 
ligação. Para a camareira Lucilene 
Teixeira, 47 anos, a via é essencial. 
Todos os dias, ela passa pela pista 
para chegar ao trabalho, que fica 
no Grande Colorado, e reclama 
que muitas vezes acaba se sujando 
por causa da lama.

“É muito importante arrumar 
essa estrada porque nós que 
moramos aqui e passamos por 
ela diariamente precisamos de 
conforto e segurança”, destacou.

Para José Araújo, 60 anos, 
frequenta a região para correr e 
elogia a ação do governo local. 
“Eu dirijo muito em estrada de 
terra, mas é difícil quando há 
muita erosão e lama. Com certeza 
é necessário arrumar a pista para 

melhorar a nosso trânsito aqui”, 
comentou o aposentado. 

A responsável pela obra é a 
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital (Novacap), que 
direcionou para o trabalho sete 
profissionais com cinco caminhões 
de material, uma retroescavadeira 
e uma patrol. 

De acordo o diretor de obras da 
Administração, a primeira etapa é 
tratar as erosões. “Colocamos um 
material mais pesado, como meio 
fio ou materiais mais grossos, para 
tapar o fundo da erosão. Dessa 
forma quando chover a água 
não vai levar com facilidade. Em 
seguida, jogamos cascalho na 
parte de cima, onde as pessoas e 
veículos vão transitar. Por último, 
colocamos um cascalho mais fino 
pela estrada”, explicou

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218
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Como o teste de de-
tecção do Coronavírus é  
realizado e qual o mé-
todo utilizado para se 
chegar ao resultado?

 
O teste considerado co-

mo referência é o RT-PCR. 
A amostra utilizada é ob-
tida após a introdução de 
um swab (semelhante a 
um cotonete grande) na 
narina do paciente. O ma-
terial nucléico (RNA) que 
é o material genético do 
vírus é então extraído e 
passa por um processo de-
nominado transcrição re-
versa, em que se criam có-
pias de DNA a partir da fita 
de RNA. A última etapa é 
a amplificação exponen-
cial das fitas de DNA, por 
meio da reação em cadeia 
da polimerase. 

A cada ciclo desta rea-
ção gera-se um sinal lumi-
noso que vai se tornando 
mais intenso conforme o 
número de ciclos de cópias 
daquela fita original que 
foram amplificadas. O re-
sultado é interpretado por 
um software, determinan-
do se havia ou não o RNA 
viral na amostra testada.

A partir de quais sin-
tomas o indivíduo deve 
procurar o sistema de 
saúde público ou priva-
do para a realização do 
teste do Coronavírus?

Como já temos trans-
missão comunitária no pa-
ís, qualquer indivíduo que 
tenha sintomas gripais co-
mo coriza, febre, tosse, dor 
de garganta e dor no corpo 
pode ter o diagnóstico de 
COVID-19. 

O importante é que bus-
quem orientação médica e 
adotem isolamento preco-
ce, inclusive dentro de ca-
sa. Indivíduos que tenham 
febre alta ou falta de ar 
devem, definitivamente, 
buscar o auxílio em um 
pronto-socorro hospitalar. 
Os testes são realizados em 
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hospitais e também por 
meio de coleta em casa, 
desde que exista solicita-
ção em um pedido médico. 

Seria possível desen-
volver um teste mais 
simples e acessível à 
população de baixa 
renda?

O teste por RT-PCR é, 
até o momento, o único 
que confirma o diagnósti-
co de COVID-19. Há testes 
que estão chegando a nos-
so país, no contexto princi-
palmente de testes rápidos. 
Entretanto, vale ressaltar 
que muitos estão com pre-
ço semelhante ao PCR e a 
maior parte deles envolve 
a detecção de anticorpos, 
que demoram 5 a 10 dias a 
aparecer depois dos primei-
ros sintomas infecção pelo 
coronavírus.

Qual é a capacidade 
de realização de testes 
do Sabin atualmente, e 
quanto foi investido pe-
lo grupo nessa emprei-
tada até o momento?   

  
Nossa capacidade men-

sal é de cerca de 15 mil 
exames, com abastecimen-
to continuado de insumos e 
materiais. 

Para atender à de-
manda que se mostra 
cada vez mais alta, 
que cuidados o Sabin 
tem tomado para pro-
teger as suas próprias 
equipes?

Adotamos política de 
trabalho remoto para di-
versas áreas administrati-
vas, principalmente para 
os grupos de risco. Fizemos 
diversas mobilizações para 
conscientização das equi-
pes, reforçando a proteção 
individual. Disponibiliza-
mos álcool gel em vários 
locais da sede e orienta-
mos quanto a sintomas 
e sinais de alerta. Além 

disso, adotamos a política 
de liberação precoce dos 
profissionais que apresen-
tem sintomas respiratórios, 
independente de atestado 
médico, bastando que o 
próprio colaborador repor-
te à empresa.

Quanto à rotina de co-
leta do exame, os profis-
sionais usam paramentar 
completo que é descartado 
após a ida a cada residên-
cia. O fluxo das amostras 
para análise é diferenciado 
dentro da área técnica e a 
equipe de análise, prepa-
rada para lidar com estas 
situações. 

O Sabin realizou o 
teste no presidente da 
República, Jair Bolso-
naro. Existe algum pro-
cedimento específico 
para testes em autori-
dades de Estado como 
nesse caso?

Informações de saúde 
são confidenciais e priva-
tivas, somente o paciente 
pode autorizar ou realizar 
qualquer divulgação sobre 
sua saúde. 

Que pré-requisitos e 
condições o Sabin teve 
que suprir para ter a 
permissão de realiza-
ção dos testes?

Alguns critérios de cre-
denciamento foram:  aten-
der os requisitos sanitários 
da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa); comprovar a exis-

tência, no laboratório, de 
biologista molecular com 
experiência mínima de um 
ano na realização de testes 
baseados em PCR em tem-
po real; informar o Lacen 
sobre a metodologia de  de-
tecção do Covid-19; possuir 
Laboratório de Contenção 
NB2 para manipulação 
de amostras e disponibili-
dade de EPIs adequados a 
este nível de contenção; e 
enviar ao Lacen amostras 
com resultado detectável, 
em quantidade e volume 
determinados pela equipe 
técnica, para verificação 
de desempenho do teste. 

Como o Sabin avalia 
as medidas adotadas 
pelo Governo do Dis-
trito Federal, até o mo-
mento, na tentativa de 
frear o contágio?

Precisamos nos prote-
ger, sim, com as medidas 
habituais (lavar as mãos, 
não tocar a face), mas de-
vemos também pensar co-
munitariamente. Precisa-
mos proteger o próximo, 
usando máscaras se tiver-
mos sintomas respiratórios 
(independente de COVID) e 
não compartilhando itens 
de uso pessoal (celular se 
encaixa nesse critério).

Se possível, evitem sair 
de casa e, quando for pre-
ciso, não fiquem em locais 
cheios e fechados. Neste 
momento é recomendado 
fazer o isolamento e o dis-
tanciamento social. 

Quais são as princi-
pais diferenças entre  o 
Covid-19 e variações an-
teriores como o MERS e 
o SARS? 

Todos são causados por 
diferentes coronavírus e 
apresentam manifesta-
ção respiratória que pode 
ser grave. A MERS estava 
associada a sintomas ab-
dominais mais frequente-
mente. Aparentemente a 

COVID-19 tem maior fa-
cilidade de se espalhar, o 
que, mesmo com letalidade 
relativa baixa, leva a um 
número absoluto alto de 
casos graves. Outro fator a 
se considerar é que o diag-
nóstico molecular, baseado 
em técnicas de PCR, está 
muito mais estabelecido e 
disseminado atualmente, o 
que permite o diagnóstico 
mais preciso da doença. 

Já há notícias que 
relatam mutações no 
código genético do Co-
ronavírus. Essa afirma-
ção procede? Nos testes 
realizados pelo Sabin já 
se identificou algum ti-
po de mutação?

Nós não fazemos inves-
tigação de novas mutações, 
o que é de interesse predo-
minantemente epidemioló-
gico. Diferentemente do ví-
rus da gripe, influenza, em 
que o número frequente de 
mutações implica em uma 
adaptação para burlar o 
sistema imune, no caso do 
coronavírus isso ainda não 
é documentado. É mais 
uma nuance que terá que 
ser observada nos próxi-
mos meses.

RAFAEL JÁCOMO, DIRETOR 
TÉCNICO DO GRUPO SABIN

SE POSSÍVEL, 
EVITEM SAIR DE 
CASA E, QUANDO 
FOR PRECISO, 
NÃO FIQUEM EM 
LOCAIS CHEIOS E 
FECHADOS

Use o QR Code 
abaixo para assistir à 
entrevista completa 
no Canal do JNB no 

Youtube

DIRETOR DE UM DOS MAIORES GRUPOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DO BRASIL 
CONVERSOU COM O JNB PARA ESCLARECER ASPECTOS TÉCNICOS DOS EXAMES E 
CUIDADOS NECESSÁRIOS À POPULAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA. 
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MAIS DE 20 MIL CASOS EM MENOS DE 45 DIAS. O NOVO CORONAVÍRUS, QUE ATÉ MEADOS DE JANEIRO ERA UMA DOENÇA 
DESCONHECIDA PARA MAIORIA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, TORNOU-SE UMA PANDEMIA MUNDIAL E VEM DEIXANDO 

AUTORIDADES DE TODO O MUNDO EM ESTADO DE ALERTA

Inicialmente taxada 
com uma doença de ris-
co para pessoas idosas, 

o novo coronavírus (CO-
VID-19) tem demonstrado 
seu potencial de letalidade 
também em outras faixas 
etárias. Já são mais de 100 
mil mortes em todo o mun-
do. O JNB traz, nesta edi-
ção, uma matéria especial 
com tudo o que você preci-
sa saber para se manter se-
guro do Covid-19. Antes de 
tudo, vai o recado mais im-
portante: Fique em Casa!

“Coronavirus Disease 
2019”. Este é o significado 
da sigla adotada para clas-
sificar a nova pandemia 
causada pelo Covid-19. 
Mesmo sendo considera-
do uma nova ameaça, a 
família do coronavírus é 
uma velha conhecida da 
ciência, sendo objeto de 
estudos desde 1970, quan-
do suas primeiras varia-
ções apareceram em seres 
humanos.

Seu alto potencial de 
contágio também já era 
de conhecimento dos cien-
tistas. Epidemias recentes, 
causadas por outras varia-
ções do coronavírus, ser-

viram por exemplo, para 
países como China e outros 
localizados no continente 
asiático. 

Em 2003, a China teve 
seu primeiro contato com 
um coronavírus através 
do SARS, sigla em inglês 
para Síndrome Aguda 
Respiratória Grave, 
que causou a morte 
de 774 pessoas até o 
momento que a Or-
ganização Mundial de 
Saúde anunciou o fim 
da epidemia. 

Outra variação apa-
receu em 2012 em 
países do Oriente 
Médio. Conhecida 
como MERS (Sín-
drome Respirató-
ria do Oriente Mé-
dio), também possuía 
sintomas mais seve-
ros, mas menor poten-
cial de contágio, matando, 
segundo a OMS, cerca de 
994 pessoas entre 2012 e 
2019.

Todas as três doenças 
foram provenientes do 
processo de mutação vi-
ral, quando um vírus que 
circula na natureza sofre 
alteração na sua carga ge-

nética passando, a partir 
deste momento, a infec-
tar humanos. A SARS, de 
acordo com as descobertas 
dos cientistas chineses em 
2003, veio do morcego; A 
MERS, do Dromedário. No 
caso do Covid-19, muitas 

especulações 
estão sen-
do feitas, 

no entanto, 
nenhuma delas foi prova-
da cientificamente ainda.

Uma das principais di-
ferenças entre as variações 
anteriores e o Covid-19 
está no período de incu-
bação e na incidência dos 
sintomas. De acordo com 

o Infectologista Isaias Ma-
ciello, da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), o tempo 
de incubação do Covid-19 
pode chegar a “14 dias sem 
apresentação de sintomas, 
enquanto o MERS e o SARS 
apresentam o quadro sin-
tomático em até 5 dias”. 

O principal problema, 
aponta o pesquisador, está 
nos indivíduos assintomá-
ticos. “Essas pessoas carre-
gam e transmitem o vírus, 

infectando e colocan-
do a vida de outras 
pessoas em risco”, 
destaca. De acor-
do com os relató-

rios publicados pela 
OMS, um indivíduo in-
fectado com o covid-19 
pode infectar um total 

de 10 pessoas.
No Brasil, O primei-

ro caso da doença apa-
receu em São Paulo, no 

dia 26 de fevereiro. No 
Distrito Federal, o primeiro 
caso foi registrado no dia 
7 de março. Era uma mu-
lher de 52 anos que tinha 
retornado recentemente da 
Europa.

Após mais de um mês 
dos primeiros registros, o 

número de casos continua 
e constante crescimento. Já 
são cerca de 600 casos con-
firmados no Distrito fede-
ral e 20 mil em todo o país. 
Com o objetivo de conter 
o contágio em Brasília, o 
governador Ibaneis Rocha 
decretou o fechamento do 
comércio e a suspensão de 
todas as atividades não es-
senciais, além de colocar 
os funcionários públicos 
do GDF em regime de Ho-
me-office. A medida con-
tribuiu para que a curva 
de contágio na capital fe-
deral não acompanhasse 
o mesmo ritmo de outros 
estados do país, como São 
Paulo, que já ultrapassa 
os 10 mil casos, frente aos 
cerca de 600 registros no 
DF.

Apesar do isolamento 
social, os casos de trans-
missão comunitária no DF 
têm começado a aumen-
tar, de acordo com os bo-
letins diários da Secretária 
de Saúde do DF sobre o 
avanço da doença, geran-
do um cenário de dúvida 
sobre o comportamento da 
doença para as próximas 
semanas.
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MORADORES DE CONDOMÍNIOS EM ALERTA

EXEMPLOS EXTERNOS
SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS 
AFETA DADOS OFICIAIS

Os primeiros casos de 
transmissão comunitária, 
quando o contágio de pes-
soas não pode ser mais ras-
treado, foram registrados 
no boletim de 27 de mar-
ço, quando o DF já possuía 
cerca de 242 casos da doen-
ça. Na data, apenas nove 
pessoas foram classifica-
das por esta modalidade 
de contaminação. Em dois 
semana, o número saltou 
para 152, com aproxima-
damente 10 novos casos re-
gistrados por dia.

De acordo com a mé-
dica especialista Patrycia 
Tavares, “chama atenção 
para a alta capacidade de 
contágio do vírus, e por is-
so o mais segura a se fazer 
neste momento é ficar em 
casa e evitar ao máximo 
sair à rua, mesmo para as 
atividades consideradas es-

No dia 16 de março, o 
atual primeiro-ministro 
canadense Justin Trudeau, 
decretou o fechamento de 
todas as fronteiras do país 
como tentativa de combate 
a entrada de estrangeiros 
infectados no país. Com 
exceção dos cidadãos lo-
cais e profissionais da saú-
de, o país proibiu a entra-
da de qualquer pessoa não 
autorizada no território 
canadense.

Com relação às medidas 
internas, as pessoas estão 
sendo orientadas a ficarem 
em casa, e procurarem os 
hospitais apenas em casos 
onde o cidadão apresente 
sintomas mais fortes, como 
falta de ar.

Em Portugal, desde mea-
dos do Carnaval, as medi-
das de contenção e enfren-
tamento vêm sendo am-
pliadas, culminando com 
a decretação do estado de 
emergência no dia 18 de 
março. Na prática, há uma 

Falta de testes, alto 
número de casos, causa 
da morte por problemas 
respiratórios diversos, 
ou casos assintomáticos 
são algumas das justifi-
cativas para que os da-
dos oficiais sobre o novo 
Coronavírus (Covid-19) 
possam estar abaixo 
das estimativas proje-
tadas. De acordo com o 
presidente do Hospital 
Albert Einstein, Sidney 
Klajner, "para cada ca-
so da doença notificados 
hoje, outros 15 infecta-
dos permanecem sem 
diagnóstico".

A estimativa é que 
o país tenha o seu pico 
de contágio no mês de 
maio. De acordo com a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), países que 
estiverem com transmis-
são comunitária, que é 
o caso do Brasil, deve-
riam adotar o método 
de testes em massa, para 
ter uma real noção do 
número total de casos 
existentes.

senciais”.  A médica com-
plemente afirmando que 
"pessoas do grupo de risco 
não devem sair em hipó-
tese alguma, nem para ir 
ao supermercado", afirma. 
Mesmo as pessoas mais jo-
vens, destaca a Patrycia, 
devem frequentar esses 
lugares com o máximo de 
cuidado possível adotando 
medidas de higienização.

Ao ir ao supermerca-
do, por exemplo, as pes-
soas devem "evitar levar 
as mãos a boca ou olhos 
e passar álcool gel sem-
pre que entrar em contato 
com alguma outra super-
fície. Ao chegar em casa, 
é recomendável passar o 
álcool gel em todas as em-
balagens, além de lavar os 
alimentos com água e hi-
poclorito de sódio", aconse-
lha a especialista.

série de restrições à circula-
ção e a potenciais aglome-
rações. A prioridade é dada 
a profissionais de saúde e a 
funcionários de serviços es-
senciais, incluindo aí super-
mercados e farmácias.

O decreto também traz 
algumas flexibilizações, co-
mo permissão para curtos 
passeios com cães e reali-
zação de exercícios físicos 
ao ar livre para até duas 
pessoas. Quem fiscaliza? A 
polícia. Neste curto período 
foram detidas sete pessoas 
que se recusaram a acatar 
as normas. Afinal, a popu-
lação deve fazer a sua par-
te, inclusive alertando in-
formalmente seus parentes, 
amigos e vizinhos.

O país tem adotado a 
política dos testes em mas-
sa, para conseguir saber 
quais regiões do país devem 
receber mais atenção no 
tratamento dos infectados. 
O país irá receber nos pró-
ximos dias um reforço de 

Moradora do Condomí-
nio Império dos Nobres, 
Dona Terezinha Lima, de 
68 anos tem seguido rigi-
damente todos os cuidados 
contra o Covid-19. Consi-
derada parte do grupo de 
risco por conta da idade, 

mais um milhão de tes-
tes de diagnóstico à CO-
VID-19, afirmou o Secre-
tário de Estado de Saúde 
português.

No Brasil, a maioria 
dos casos se concentram 
nas regiões metropoli-
tanas do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Fortaleza, 
no Ceará. Diante disso, 
o Ministério da Saúde es-
tuda a flexibilização do 
isolamento nas cidades 
onde o sistema de saúde 
estiver com pelo menos 
50% dos leitos disponí-
veis. Nesse cenário, se-
ria adotado o Distan-
ciamento social seletivo, 
que visa apenas o isola-
mento de pessoas do gru-
po de risco da doença. 
A medida busca reduzir 
o impacto na economia 
que a paralisação do co-
mércio tem causado.

"Publicamos informa-
ções sobre o Distancia-
mento Social Ampliado, 
Distanciamento Social 
Seletivo, e Bloqueio Total 
(lockdown). As medidas 
são temporárias, locali-
zadas e o governo fede-
ral está fazendo de tudo 
para que elas sejam mi-
nimizadas ao máximo 
possível", afirmou Wan-
derson Oliveira, secretá-
rio de vigilância em saú-
de do ministério, durante 
coletiva realizada no dia 
06 de abril.

dona Terezinha afirma que 
não tem saído de casa por 
nada. "Parei de visitar mi-
nhas amigas no condomí-
nio e não tenho ido mais 
caminhar".

A moradora conta que 
até as compras que realiza, 
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tem feito por serviços de 
entrega. "Tenho recebido 
entrega da farmácia e ali-
mentos, que eventualmen-
te são recebidos no portão 
com prévio aviso. Passo 
álcool gel onde pego e des-
carto as embalagens".

O diretor da Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), Tedros Ghebreye-
sus defende que "o meio 
mais eficaz de prevenir 
infecções e salvar vidas 
é quebrar as correntes 
de transmissão. Para is-
so, você precisa testar e 
isolar”, disse Ghebreye-
sus. “Nós temos uma 
mensagem simples para 
os países: testar, testar, 
testar. Teste todo caso 
suspeito”.

No entanto, o Minis-
tério da Saúde declarou 
não ter insumos sufi-
cientes para cumprir a 
recomendação. O Minis-
tro da Saúde, Henrique 
Mandetta, afirmou que 
vai manter os testes ape-
nas para pacientes in-
ternados e que apresen-
tarem sintomas graves. 
Vamos manter a nossa 
posição, testar nos lo-
cais onde houver trans-
missão comunitária e 
onde haja casos graves 
e de pessoas internadas, 
disse.
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O GDF segue firme
no combate ao

coronavírus.

Faça a sua parte:

O DF foi o primeiro a tomar medidas de contenção ao avanço da Covid-19 e, com isso, a curva 
de contaminação segue controlada em nossas cidades. Para atender ainda melhor a população, 
o GDF nomeou 577 novos médicos e 146 enfermeiros. Também ampliou os testes de Covid-19, 
instalou mais 300 novos leitos no Estádio Mané Garrincha e no Hospital da PM e mais 321 leitos 

de UTI nas redes pública e privada. Para o GDF, a defesa da vida vem em primeiro lugar.

Em casos suspeitos, o GDF disponibiliza equipes volantes para fazer o exame onde
a pessoa estiver. Caso você tenha os sintomas, ligue para 190, 193 ou 199.

Lave as
mãos com
frequência.

Se precisar sair, 
use sempre
máscara. 

Sempre que
puder, fique
em casa.

Evite levar
as mãos
ao rosto.

Evite grandes
concentrações
de pessoas.

Use
álcool gel.
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TRABALHADORES INFORMAIS E MICROEMPREENDEDORES 
RECEBEM AUXÍLIO EMERGENCIAL DE 600 REAIS

NÚMERO DE RECUPERADOS DO COVID-19 ULTRAPASSA 370
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A renda mínima emer-
gencial que será concedida 
devido aos efeitos econô-
micos da pandemia de co-
ronavírus poderá atender 
20,4% da população bra-
sileira, segundo estimativa 

O Distrito Federal re-
gistrou cerca de 754 casos 
do novo coronavírus nesta 
sexta-feira (17). Segundo 
os boletins da Secretaria de 
Saúde do DF (SES-DF) o nú-
mero de infectados cresceu 
cerca de 34% em relação ao 
boletim da semana passa-
da. A boa notícia é que, no 
mesmo período, o número 
de pessoas recuperadas do 
vírus mais que dobrou.

Atualmente, o Distrito 
Federal é o 12° unidade da 
federação com maior nú-
mero de casos no Brasil. No 
último dia 10 de abril, a ca-
pital Federal registava um 
total de 563 casos de conta-
minação. Em uma semana, 
o total de casos subiu para 
754. A maioria dos infecta-
dos possui infecções leves, 
sendo 17 pessoas em estado 
grave e cerca de 20 óbitos 
registrados até o momento, 
demonstram os dados da 
Secretaria.

Em contrapartida, o nú-
mero de pacientes recupe-
rados mais que dobrou na 
mesma semana. Passou de 
148 para 370 pessoas que 
se curaram do novo vírus. 
Apesar de terem se livrado 
do vírus, pacientes relatam 

ECONOMIA

SAÚDE

feita pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). De acordo com 
o levantamento 42,3 mi-
lhões de pessoas podem ser 
beneficiadas.

que alguns desconfortos 
têm persistido mesmo após 
o tratamento da doença.

É o caso do analista de 
sistemas Rodrigo Oliveira, 
de 30 anos. Curado do Co-
vid-19 a pouco mais de 10 
dias, Rodrigo afirma que 
ainda sente dores muscu-
lares e que tem se cansado 
para executar atividades 
simples, como pequenas ca-
minhadas. Mesmo não sen-
do considerado do grupo 
de risco, o analista afirma 
que seu tratamento não foi 
fácil. “Enfrentei uma longa 
recuperação. Para a minha 
idade, não imaginei que a 
doença seria tão devastado-
ra. Com certeza não é nada 
comparada a uma simples 
gripe. Sentia como se meu 
pulmão estivesse pegando 
fogo”, relembra.

Rodrigo afirma que os 
efeitos colaterais permane-
ceram, o que o fez pensar se 
os pulmões tiveram algum 
dano. “Hoje, não consigo 
mais respirar fundo sem 
sentir algum tipo de dor, 
e foi exatamente isso que 
me deixou preocupado”. O 
analista declarou que ain-
da não procurou um mé-
dico devido ao isolamento 

O benefício pago a tra-
balhadores informais de 
baixa renda e a benefici-
ários do Bolsa Família, a 
renda básica emergencial 
de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil 
para mães solteiras será 

social.
Segundo o Pneumolo-

gista Jefferson Silva, o ca-
so de Rodrigo é atípico. O 
especialista afirma que "a 
grande maioria dos pacien-
tes que se recuperam após 
infecção pelo COVID-19 
não tem grandes proble-
mas". Jefferson explica que, 
no entanto, "os sintomas de 
dores musculares e fadiga 
podem persistir por meses".

Os principais cuidados 
a serem tomados, explica 
o pneumologista, estão re-
lacionados ao acompanha-
mento médico contínuo. 
"Os principais cuidados 
com pacientes em recupe-
ração após o COVID-19 são 
relativos à reabilitação e re-
condicionamento físico. O 

depositada de forma auto-
mática para quem já está 
inscrito no Cadastro Único 
de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) a partir de quin-
ta-feira (9) e tem conta no 
Banco do Brasil e na Caixa 
Econômica Federal. Os de-
mais trabalhadores terão 
de se cadastrar no aplica-
tivo Caixa Auxílio Emer-
gencial ou no site Auxílio 
Caixa.

Quanto aos trabalhado-
res autônomos ainda não 
cadastrados, o pagamento 
será feito até 48 horas de-
pois da conclusão do ca-
dastro no aplicativo. O be-
nefício será depositado em 
contas poupança digitais, 
autorizadas recentemen-
te pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, e poderá ser 
transferido para qualquer 
conta bancária sem custos.

profissional mais habilita-
do neste trabalho é o fisio-
terapeuta, que reconhece 
a incapacidade do pacien-
te e trabalha no condicio-
namento e reabilitação", 
destaca.

Além do monitoramento 
médico, o paciente, afirma 
Jefferson, "deve manter os 
cuidados com a higiene". 
Se o paciente continuar ex-
perimentando sensação de 
cansaço e intolerância aos 
esforços, deve retornar ao 
médico.

O isolamento social 
no DF continua para boa 
parte dos serviços, e deve 
durar até o dia 3 de maio. 
Os únicos setores em fun-
cionamento até o momen-
to são as lojas e fábrica de 

Pelas regras estabele-
cidas no projeto de auxí-
lio emergencial aprovado 
pelo Congresso, os traba-
lhadores deverão cumprir 
alguns critérios, em con-
junto, para ter direito ao 
benefício, como não ter 
emprego formal; não re-
ceber benefício previden-
ciário ou assistencial, se-
guro-desemprego ou outro 
programa de transferência 
de renda federal, com ex-
ceção do Bolsa Família; ter 
renda familiar mensal per 
capita (por pessoa) de até 
meio salário mínimo (R$ 
522,50) ou renda familiar 
mensal total (tudo o que 
a família recebe) de até 
três salários mínimos (R$ 
3.135,00); e não ter rece-
bido rendimentos tributá-
veis, no ano de 2018, aci-
ma de R$ 28.559,70

móveis e as óticas, além do 
Sistema 'S' autorizados pelo 
governador Ibaneis Rocha 
(MDB), por meio de decreto.

Na última quarta-fei-
ra (15), A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
atualizou as Diretrizes Es-
tratégicas do combate ao 
Covid-19, dando novas 
orientações acerca do fim 
do isolamento. Para a OMS, 
deveria haver um perío-
do "mínimo de 2 semanas 
(correspondente ao período 
de incubação da Covid-19) 
entre cada fase da transi-
ção [abertura de novos ser-
viços], para haver tempo 
suficiente para se entender 
o risco de novos surtos e re-
agir adequadamente”, de-
clarou a Organização.
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UM TELEFONEMA PARA CONFORTAR A ALMA
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A pandemia causada pe-
lo novo coronavírus mudou 
totalmente a rotina de boa 
parte dos brasilienses. Pro-
curando amenizar ao má-
ximo o número de pessoas 
contaminadas, boa parte 
dos trabalhadores do setor 
público e privado foram co-
locados no regime de traba-
lho domiciliar. Além, disse 

escolas, shoppings, bares, 
restaurantes e outros am-
bientes de entretenimento e 
interação comunitária tam-
bém foram fechados como 
medidas de segurança.

Diante deste cenário, 
muitas pessoas moram sozi-
nhas, e com o contato social 
reduzido, tem a solidão em 
suas rotinas algo constante. 

Pensando nestes indivíduos 
a ONG conhecida com Cen-
tro de Valorização da Vida 
tem atuado no Brasil desde 
1970. EM Brasília, a sede da 
Organização fica localiza-
da na Asa Norte, mas seus 
atendimentos são preferen-
cialmente por telefone atra-
vés do número 188.

O CVV surgiu como uma 

ONG que presta serviço vo-
luntário e gratuito de apoio 
emocional e prevenção do 
suicídio para todas as pes-
soas que querem e precisam 
conversar, sob total sigilo e 
anonimato.

O representante da ONG 
no DF, Ederson Silveira, des-
taca que o papel do CVV 
está em levar conforto para 
milhares de pessoas em mo-
mentos de ansiedade e afli-
ção. “Em nossa sociedade, 
muitas pessoas sofrem com 
diversos problemas de ori-
gem psicológica, a ansieda-
de talvez possa ser o proble-
ma mais comum. Quando 
um indivíduo está em uma 
situação de crise, conversar 
com alguém sempre nos 
acalma e coloca nossa cabe-
ça de volta no lugar”.

Silveira destaca que esse é 
o papel principal do CVV, de 
“valorizar a vida através do 
diálogo, do autocuidado e 
do companheirismo. Muitas 
pessoas que nos ligam que-
rem apenas alguém para 
conversar, para ouvir sobre 
a sua rotina, compartilhar 

angústias e felicidades”.
Com a quarentena do 

coronavírus, o represen-
tante do CVV afirma que o 
número de ligações teve um 
aumento visível. “Ninguém 
gosta de sentir só. As vezes, 
as pessoas se sentem des-
confortáveis para ligar para 
um amigo, até um familiar 
achando que pode causar 
um incomodo. No nosso ca-
so, tudo é anônimo, e o nos-
so papel, acima de tudo, é 
ouvir e oferecer o mínimo de 
conforto para essas pessoas 
através de uma ligação”, 
destaca.

O trabalho do CVV é de-
senvolvido por voluntários e 
a ONG se mantém através 
de doações. O voluntário do 
CVV, destaca Ederson, doa 
seu tempo e atenção para 
quem deseja conversar com 
outra pessoa de forma anô-
nima, sigilosa e sem julga-
mentos ou críticas”.

Para mais informações 
sobre como ser um voluntá-
rio ou realizar doações aces-
so o site da Organização, o 
www.cvv.org.br.


