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O Poder das Lágrimas
Dias melhores estão por vir e quando eles
chegarem, lembraremos que houve momento que
não acreditamos que ia passar, muitos morreram de
Covid-19 e de outras doenças associadas. Não houve
velório, velas, nem choro e nem despedida. Não
vimos nossos mortos. Ficamos viciados no jornal,
estatísticas só aumentaram, e haja coração! Bateu o
medo do vizinho doente, houve o distanciamento
social e com isso a solidão. Temerosos… incrédulos e
distantes. Distantes da realidade…! Usamos
máscara e não queríamos visitas. Queríamos nos
proteger! A saudade dos familiares era grande,
apertava o peito, chegava a doer. Não posso

visitar… não posso sair…. não posso viajar….não
posso….simplesmente isso...Chegamos no limite da
exaustão, cansados e aitos nos deitamos, mas não
dormimos. Quando dormimos, nos espantamos.
Ficamos agitados, ansiosos, nos sentimos
incomodados, irritados e no m nos damos conta da
nossa fragilidade. Reconhecemos nalmente e
aceitamos a nossa humanidade. Precisamos dos
outros, clamamos e choramos. E quando as lágrimas
descem, nós podemos algo, e elas levam embora um
pouco desta agonia. UFA! Que alívio!!
Lady- Anne Pereira Siqueira
Psicóloga IF Sertão Campus Ouricuri/PE

Plantas medicinais e a cura da COVID-19: vamos falar sobre fake news

Desde o início da pandemia provocada pelo
novo Coronavírus, inúmeras falsas notícias (fake
news) surgiram nas mídias sociais sobre o uso de
plantas medicinais para prevenir ou curar a Covid-19.
Estas notícias falsas levam a população a consumir as
plantas medicinais, na esperança de curar ou
prevenir o contágio. Essa atitude coloca em risco a
própria vida e as de outras pessoas da comunidade.
Vários estudos teóricos (in silico) utilizando
técnicas de docagem molecular, através de
simulações em computadores, que verica a
arquitetura da molécula do composto químico da
planta medicinal e o complexo enzimático do vírus,
estão sendo realizados pelas universidades federais.
Os estudos são promissores, porém, nenhum deles
foram realizados na prática com o vírus. Por tanto,

não há relato de inibição ou controle do vírus com o
uso de óleo essencial das plantas medicinais.
Orientações para utilizar o chá de erva-doce por
que tem a mesma substância do medicamento
Tamiu, ou tomar chá de quina-quina, artemísia,
boldo e de outras plantas medicinais para cura da
Covid-19 vem sendo compartilhada nas redes sociais.
Essas notícias SÃO FALSAS! As plantas medicinais
podem auxiliar no alívio da ansiedade, estresses, leve
depressão, insônia e dores musculares. Sintomas
provocados pelo isolamento social causado pela
Covid-19.
O Ministério da Saúde vem combatendo
as fake news diariamente através de site
www.saude.gov.br/fakenews Para qualquer notícia
sobre cura ou alívio de sintoma
da Covid-19 com plantas medicinais, consulte o
ministério da Saúde para vericar a autenticidade da
notícia. Não compartilhe notícias falsas.
NÃO existe até a presente data nenhuma planta
ou extrato vegetal de plantas medicinais que possa
prevenir, tratar ou curar os sintomas da Covid19.Temos que nos prevenir seguindo as orientações
da Organização Mundial de Saúde (OMS): lavar as
mãos com frequência, manter a uma distância segura
de qualquer pessoa, quando tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e boca com o cotovelo dobrado ou um tecido,
manter o distanciamento social e se possível, que em
casa.
Por Dra. Flávia Cartaxo Ramalho Vilar

Plantas medicinais são nossas aliadas no tratamento e/ou prevenção do transtorno de
ansiedade e estresse, provocados pelo distanciamento social
Como já posto no texto, ainda não existem estudos cientícos que comprovam a utilização de plantas
medicinais para prevenção ou cura da Covid-19, mas elas podem ser excelentes aliadas no tratamento e/ou
prevenção do transtorno de ansiedade e estresse, provocados pelo distanciamento social, já explicado pela Drª
Flávia Cartaxo, no boletim do Comitê nº13, através de chás, aromaterapia, hortoterapia e “escalda pé”.
Acesse, no link , o boletim completo e conra as informações
de forma detalhada, inclusive como fazer um bom chá.

Vamos colocar em prática a hortoterapia?
A TV UFMG, por meio da “Ocina Plantando na
PET”, nos dá as dicas de como cultivar uma horta em
casa, de forma simples, utilizando garrafas PET.

Acesse o vídeo no link,
em menos de três minutos,
aprenda como montar sua horta.

