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Atenção
o Brasil já ocupa a segunda posição na escala dos países com mais infectados pela Covid-19 no
mundo, cando atrás apenas dos Estados Unidos. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia,
concentrando o maior número de mortes (6.423) e de casos (86.017), seguido pelo Rio de Janeiro (4.361
mortes e 40.024 casos), Ceará (2.603 mortes e 37.021 casos), Amazonas (1.852 mortes e 31.949 casos),
Pernambuco (2.328 mortes e 28.854 casos) e Pará (2.469 mortes e 28.600 casos).

Solitários ou Solidários?
O desejo de todos é que tudo acabe logo, dizem
tudo vai passar.
Isso é um fato, mas como caremos após este
período? Mais solitários ou mais solidários?
As perdas humanas serão próximas.
Todo mundo haverá de conhecer alguém vítima
da Covid-19.
Sensação estranha essa de proximidade com a
morte, mas por que não falar de vida?
Vida esta que está ao nosso alcance, vida
presente, vida urgente, vida que pede mais alegria.
Dentro deste cenário surgem os conitos que
segregam, separam e distanciam os diversos...
Diversos em pensamentos, sentimentos, ações
e atitudes. Brigas e desavenças banais.

Fala-se em tudo: economia, política e até religião
mas não se sente o que o outro sente internamente.
A empatia é uma necessidade humana. Estar
neste lugar nos traz a noção do todo que nos move e
nos comove.
Os jornais repetem cenas e o número de casos só
aumenta... neste compasso cresce dentro de nós a
tristeza e a melancolia.
É preciso ter paciência e sapiência para poder
construir um mundo novo de mais esperança para
todos.
E sendo assim, cabe a você escolher como levar a
vida durante e pós pandemia, se solitário ou
solidário?
Lady-Anne Siqueira

Mitos e verdades
Com o objetivo de evitar impactos gerados pela desinformação da população a respeito das formas de
prevenção e contaminação da Covid-19, a Sociedade Brasileira de Dermatologia elencou 10 perguntas e
respostas que envolvem pele, cabelos e unhas e informa o que é mito ou verdade:
1. Água e sabão diminui o tempo de vida do novo coronavírus? – É VERDADE
Essa é a principal forma de desinfetar a pele em geral. Portanto, intensique especialmente a lavagem das
mãos, rosto e braços
2. É necessário retirar toda a barba? - É MITO
Retirar a barba facilita a limpeza e higiene na região, no entanto, não é preciso raspá-la. O importante é
redobrar a limpeza e higiene da pele e pelo da área com água e sabão.
3. O álcool em gel 70% é um importante aliado na prevenção? - É VERDADE
Sim, porém, apesar da ecácia, seu uso em excesso resseca a pele. Faça uso apenas quando não for
possível lavar as mãos e o braço com água e sabão.
4. Pode-se usar qualquer tipo de álcool na pele para a prevenção? - É MITO
A SBD orienta utilizar o álcool em gel 70% medicinal e nunca o de limpeza doméstica. Receitas caseiras
também não funcionam.
5. Existe uma ordem para passar os produtos de cuidados com a pele? - É VERDADE
A sequência correta é:
álcool em gel 70% medicinal -> hidratante -> protetor solar ->repelente -> cosméticos.
6. A vacina da gripe previne contra a Covid-19? - É MITO
A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada, mas ela não previne contra o novo coronavírus. A
vacinação evita que mais de uma epidemia aconteça ao mesmo tempo no país e garante que menos
casos necessitem de cuidados intensivos, aumentando os leitos para quem contrair a doença.
7. Tratamento com isotretinoína oral para acne grave não deve ser suspenso? - É VERDADE
Não há, até o momento, relação de uso do medicamento em pacientes com acne e riscos de infecção ou
de alteração na evolução do microorganismo causador da Covid-19.
8. Devo cortar o cabelo ou andar sempre de cabelo preso? - É MITO
Essa é uma orientação válida para os médicos que, geralmente, colocam a mão no cabelo e, após, na
máscara. Para a população a medida não possui ecácia. O importante é manter os os limpos.
9. Pacientes com hanseníase não precisam parar protocolo de tratamento? - É VERDADE
A orientação da SBD é que o protocolo de tratamento do Programa de Saúde Pública, sob
responsabilidade do Ministério da Saúde (MS), seja mantido.
10. Manter as unhas curtas não previne a contaminação? - É MITO
Cortar as unhas, pelo menos neste momento, facilitará a limpeza, principalmente na parte de baixo, onde
é difícil de higienizar adequadamente. Unhas muito longas, sejam naturais ou articiais, comprometem a
limpeza total das mãos, umas das principais regiões do corpo que entram em contato com superfícies.
Equipe de Odontologia do IF Sertão-PE | https://bit.ly/2X3llx8

Manifestações bucais da covid-19
Estudo espanhol pioneiro publicado em 05 de
maio de 2020 e intitulado "Oral vesiculobullous
lesions associated with SARS-CoV-2 infection",
aponta algumas manifestações bucais em pacientes
com suspeita ou conrmação de infecção pelo novo
coronavírus.
Dentre as manifestações apontadas, foram
observadas lesões na cavidade oral similares à
estomatite herpética, que acometeram o palato e
mucosa interna do lábio; gengivite descamativa; e
dor no palato. Todos os pacientes do estudo foram
atendidos por consultas com prossionais via vídeo e
fotos devido à inviabilidade do momento de
atendimento presencial.
Equipe de Odontologia do IF Sertão-PE
https://bit.ly/3gkiuaZ

