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Esta edição inteira pode ser lida em 

35 minutos
FONTES CONSULTADAS: Organização Mundial de Saúde, 

Ministério da Saúde do Brasil, Sabará Hospital, Infantil, Fundação 
Oswaldo Cruz; Agência de Saúde Pública do Canadá, Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, BabyCenter, 

Today’s Parent, NYT Parenting e Magic Maman. 

Agradecemos a colaboração do Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira 
Junior, gerente de Qualidade Assistencial do Serviço de Controle  

de Infecção Hospitalar do Sabará Hospital Infantil.
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PRODUZIDO POR

Receba gratuitamente as edições 
diárias de MaterNews, com mais 
informações sobre  coronavírus, 

bebês, crianças e mães em quarentena
 

Siga-nos no Facebook e no Instagram.
 

Mantenha contato
Muitas de nós estamos em casa 

com nossos filhos agora e no futuro 
próximo e sabemos que você está 

estressada. Ainda assim, há generosos 
momentos de alegria e de criatividade. 

Queremos saber sobre eles.  
Escreva pra gente.

TOQUE AQUI E RECEBA GRÁTIS

bit.ly/receba-nossa-newsletter
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Nesta edição

▶  O que é preciso saber sobre covid-19,  
bebês, crianças e mães 

▶  O que diz a Ciência

▶  Sintomas

▶  Medidas de prevenção 

▶  Conversando com as crianças sobre o vírus

▶  O essencial sobre a covid-19 em 4 minutos

▶  Mantenha as crianças saudáveis na quarentena

▶  Covid-19, grávidas e lactantes

▶  Aleitamento em tempo de coronavírus

▶  Saúde mental e pandemia

▶  Seis ações práticas para manter o equilíbrio

▶  Mães à beira de um ataque de nervos 

▶  Para se aprofundar no assunto
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O  coronavírus conhecido como Sars-
-coV-2, causador da doença covid-19, 
afeta a vida de bilhões de pessoas, em 

meio a uma crise global que já tem e ainda terá 
sérias repercussões. “Talvez a maior crise da 
nossa geração”, avalia o escritor Yuval Noah 
Harari, autor dos livros Sapiens e 21 Lições para 
o Século 21. Harari considera que as decisões 
tomadas pelas pessoas e pelos governos nas 
próximas semanas provavelmente moldarão o 
mundo nos próximos anos. Pode-se dizer que 
a forma como as famílias lidarem com esse de-
safio também terá repercussões duradouras.

O que é preciso 
saber sobre 
covid-19, bebês, 
crianças e mães  
em quarentena
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Rotina do avesso
Descoberto na China no final de 2019, o vírus 
espalhou-se rapidamente por todo o planeta, 
levando a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 11 de março de 2020, a declarar formalmente 
que trata-se de uma pandemia. Os primeiros 
casos no Brasil, assim como o maior número de 
mortes, concentram-se no estado de São Paulo, 
que está oficialmente em quarentena desde 24 
de março. Com o rápido crescimento do nú-
mero de pessoas infectadas, o fechamento de 
escolas e o inicio da quarentena, mães e pais 
viram-se diante de grandes mudanças em sua 
rotina, agora virada do avesso, e arremessados 
a um novo cotidiano, ainda envolto num cli-
ma de constante preocupação, pontuado com 
muitas perguntas ainda sem resposta. 

Vida diária
Esta edição especial de MaterNews destina-se 
a mães, pais, avós, avôs, familiares, cuidadores 
e educadores que querem saber mais sobre o 
que a propagação desse vírus significa para a 
saúde das crianças e para a sua vida diária. Os 
números atualizados de casos, no Brasil e no 
mundo podem ser consultados em links indi-
cados ao final da publicação. 
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Informação do interesse de mães e pais
Neste e-book fazemos um resumo sobre o 
que já se sabe sobre o coronavírus e os bebês 
e crianças, assim como grávidas, lactantes e 
aleitamento. Sintetizamos uma montanha de 
informação em um formato que pode ser lido 
em aproximadamente meia hora. Para essa 
curadoria de conteúdo, contamos com o apoio 
da equipe do Sabará Hospital Infantil. 

Recomendações científicas
Trazemos informação científica atualiza-
da sobre medidas de prevenção, uma série 
de sugestões sobre como conversar sobre o 
tema com as crianças e dicas para você ensi-
nar bons hábitos de higiene praticando-os na 
frente delas. Esta edição vem sendo atualiza-
da com novas informações e recomendações 
fornecidas pelos serviços de saúde, além de 
entrevistas com profissionais da área médica 
e especialistas em educação e comportamen-
to. Inclui também várias seções úteis às novas 
demandas da vida em quarentena.

Síntese e rapidez ou maior profundidade?
A seção Saiba Mais traz o essencial sobre o 
coronavírus. Tudo o que você precisa para ter 
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uma idéia geral, numa leitura de apenas 4 mi-
nutos. Ao final, abrimos caminho para você se 
aprofundar no assunto, se quiser, acessando 
algumas das principais fontes de informação 
médica e científica que consultamos para pre-
parar esta edição que você lê agora.

Crianças parecem correr menos risco… 
Vamos começar com uma informação impor-
tante: as crianças tem sido pouco afetadas pela 
doença, tanto em relação ao número de ca-
sos quanto em relação à gravidade. Enquanto 
crianças pequenas tendem a ter um sistema 
imunológico mais fraco, o que as torna es-
pecialmente vulneráveis a adoecer, até agora 
esse coronavírus provou ser mais grave para 
idosos e pessoas com doenças pré-existentes. 

… mas ainda há dois pontos a considerar
Ainda não se sabe se a baixa incidência se deve 
a fatores relacionados ao próprio vírus ou a 
questões ambientais. Isso não significa, porém, 
que as crianças estejam imunes — e, muito 
menos, que não posam transmitir o vírus para 
pessoas mais vulneráveis. O fato é que ainda 
há muito mais a ser aprendido sobre como 
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a doença afeta as crianças. Assim, seguir as 
medidas de prevenção recomendadas para as 
infecções respiratórias ainda é o melhor a se 
fazer. Aqui há uma questão muito importante 
a se levar em conta.

A declaração da OMS e a fragilidade dos avós
Com base nas evidências disponíveis, as crian-
ças não parecem estar em maior risco de co-
vid-19 do que os adultos, segundo várias fontes, 
entre elas a própria Organização Mundial de 
Saúde e o CDC, Centro de Controle de Doen-
ças do governo dos EUA. Que lembram sempre 
que a maior taxa de mortalidade está entre 
pessoas portadoras de doenças preexistentes 
e, principalmente, de idosos. A informação 
recorrente de que as crianças são menos afe-
tadas carece de duas ponderações:

 
1.
Crianças realmente são menos afetadas pelo 
covid-19, havendo mesmo um estudo cita-
do mais adiante nesta edição, em que entre 
70.000 casos analisados na China, apenas 1% 
eram em crianças de nove anos ou menos 
.Apesar disso, a própria Organização Mun-
dial de Saúde, através de uma declaração 
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de seu diretor geral, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, trouxe  a público, sem dar maio-
res detalhes, a informação de que, apesar 
de o maior risco estar no grupo acima de 60 
anos de idade, jovens, incluindo crianças, já 
morreram por causa da doença. Conforme 
o coronavírus avança em países subdesen-
volvidos, a OMS disse estar preocupada com 
o impacto que ele pode ter em populações 
com HIV e em crianças com desnutrição.
 
2.
Ainda que seja motivo de alegria, a notícia 
de que as crianças parecem correr menos 
risco, isso não significa que elas não possam 
ser vetores de transmissão do vírus. Uma 
visão ingênua e desinformada da boa notícia 
de sua resistência pode ser um perigo para 
uma grande população de risco, que são jus-
tamente seus avós, avôs e outros parentes 
e cuidadores idosos. Assim, não é uma boa 
idéia que avós e avôs ajudem nos cuidados 
das crianças neste momento.
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7 minutos que 
valem por toda 

uma vida

Esta edição especial de MaterNews foi realizada 
em parceria com Sabará Hospital Infantil. 

Continue recebendo informações sobre como 
lidar com o impacto do coronavírus no cotidiano 

de mães, pais e crianças. 

Assine gratuitamente a newsletter que trata 
desse e de outros assuntos da primeira infância. 

Leitura diária de apenas sete minutos com 
informação que vale por toda uma vida.

maternews.com.br

TOQUE AQUI E ASSINE GRÁTIS

http://bit.ly/receba-nossa-newsletter
http://www.maternews.com.br


12

O que 
diz a 
ciência?
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Um estudo publicado pelo Journal of Ame-
rican Medical Association analisou mais 
de 70.000 casos de covid-19 na China e 

constatou que apenas 1% eram em crianças de 
nove anos ou menos e outro 1% em crianças 
e jovens de 10 a 19 anos — apesar de crianças 
e adolescentes representarem um quarto da 
população chinesa. Então isso significa que as 
crianças são menos propensas a serem infec-
tadas? “Isso não parece provável”, diz Srinivas 
Murthy, professora clínica associada do De-
partamento de Pediatria da Universidade da 
Columbia Britânica e especialista em doenças 
infecciosas.

Estudo não registrou mortes de bebês
“Achamos que as crianças têm doenças mais 
leves”, diz Murthy. Seus casos são provavel-
mente tão brandos que os pais acham que 
seus filhos estão com um resfriado comum 
e não os testam, e é por isso que eles estão 
sub-representados nos números. Quando as 
crianças são testadas e confirmadas com co-
vid-19, seus resultados têm sido muito bons. 
“Há proporcionalmente menos crianças que 
necessitam de hospitalização ou cuidados in-
tensivos”, diz Murthy. No estudo mencionado 
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acima, não houve uma única morte no grupo 
de cerca de 400 crianças menores de 10 anos 
(incluindo bebês) que apresentaram resultado 
positivo para o vírus.

Raros casos graves
Em casos raros, as crianças podem ficar muito 
doentes com o covid-19. Algumas precisaram 
de hospitalização e houve uma morte entre 
os de 10 e 19 anos de idade, entre os cerca de 
550 casos nessa faixa de idade divulgados na 
China. Não se sabe com precisão a condição de 
saúde do jovem que faleceu, mas, na população 
em geral, as taxas de mortalidade foram mui-
to maiores entre aqueles com uma condição 
preexistente, como uma doença cardíaca ou 
respiratória. “Sem dúvida, uma criança infec-
tada com covid-19 precisará ser monitorada 
de perto, como todo mundo”, diz Murthy.

O que podemos fazer agora
Será difícil saber se seu filho tem coronavírus, 
pois não parecerá muito diferente de uma gri-
pe comum. Para a maioria das pessoas, o vírus 
começa como tosse seca e febre. É muito im-
portante conversar desde já com seus filhos 
sobre a importância de lavar as mãos, uma das 
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melhores defesas que temos contra qualquer 
vírus. (Leia mais adiante nesta edição sobre 
o modo adequado de lavar as mãos e como 
ensinar isso às crianças). “É uma conversa que 
devemos ter com nossos filhos com frequên-
cia - como melhor lavar as mãos, quando lavar 
e como tossir adequadamente quando você 
está resfriado”, diz Murthy. Os especialistas 
aconselham a tossir em um lenço de papel ou 
na dobra do cotovelo.

Capacitar, sem assustar
Tente manter a conversa de maneira a capaci-
tar as crianças, dizendo que elas podem ajudar 
a proteger a si mesmas e a seus amigos. Não 
é aconselhável assustar as crianças sobre esta 
“doença ruim”, pois isso só leva à ansiedade. 
Mais adiante, nesta mesma edição, você pode 
conferir algumas boas dicas que podem ajudar 
nessa conversa com os pequenos.
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Sintomas
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O s sintomas do coronavírus são indis-
tinguíveis de outras doenças respi-
ratórias comuns. Eles incluem febre, 

tosse e falta de ar. Algumas pessoas com co-
ronavírus não apresentam sintomas. Outras 
desenvolvem pneumonia, A intensidade e 
gravidade dos sintomas pode ser muito va-
riável. Estima-se que até 20% dos doentes 
podem apresentar quadros graves.

Ou seja, de uma maneira geral, os sintomas 
de coronavírus são muito parecidos com os de 
uma gripe comum. Portanto, uma medida a to-
mar é verificar se as vacinas estão em dia, inclu-
sive a de gripe. Isso reduzirá as chances de que 
as crianças apresentem sintomas semelhantes 
aos da gripe e que você  tenha de levá-las ao 
hospital “para esclarecer” se estão com gripe 
ou com coronavírus. Também é uma boa ideia 
que todos na família (vovós, vovôs e cuidadores 
inclusos) também estejam em dia com as vacinas 
e vigilantes quanto aos sintomas e as vacinas. ■
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Medidas de 
prevenção
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T omar precauções comuns conhecidas 
por ajudar a prevenir a propagação da 
gripe também pode ajudar a proteger 

sua família contra o coronavírus. O importan-
te agora é reforçar as medidas de prevenção, 
principalmente para os idosos e pessoas que 
têm doenças crônicas ou imunossupressão: 
higiene de mãos frequente, uso de máscara 
pelos sintomáticos, uso de lenço descartável 
ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e 
manter os ambientes arejados, além de tomar 
a vacina contra influenza. Pessoas que tiveram 
contato com casos suspeitos ou confirmados 
de covid-19 devem permanecer em casa nos 
próximos 14 dias e procurar assistência médi-
ca se tiverem febre ou sintomas respiratórios.

Nunca é demais lembrar, essas precau-
ções incluem: incentivar as crianças a lavarem 
as mãos frequentemente com água e sabão, 
principalmente depois de ir ao banheiro, as-
soar o nariz, tossir ou espirrar. E mantê-las  o 
mais longe possível de quem estiver tossindo 
ou espirrando. Ah, e não se preocupe em usar 
máscaras cirúrgicas se estiver saudável.  ■
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O número 
mágico:

segundos é o tempo 
necessário para lavar 
bem as mãos  –  a ação 
mais eficaz que podemos 
praticar para retardar 
a propagação de vírus. 

2020
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“Não se esqueça de lavar as mãos!” 
A recomendação importante ganha ainda mais 
valor nos dias de hoje. Pesquisadores e profis-
sionais médicos nos lembram que a boa higiene 
das mãos continua sendo uma das maneiras 
mais eficazes de evitar a propagação de ger-
mes. Como as crianças não são exatamente 
conhecidas por gostarem de lavar cuidadosa-
mente as mãos, pode ser uma boa ideia en-
sinar aos nossos filhos que lavar as mãos não 
é algo negociável. Precisa ser feito. E, como 
tudo, pode ser ensinado. 

O poder do exemplo e da rotina
Se conseguirmos fazer com que a prática de 
lavar bem as mãos torne-se parte da rotina das 
crianças, será mais provável que elas o façam 
também quando não estiverem na presença 
dos pais. Para isso, é importante que toda a 
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família lave as mãos antes das refeições e  de-
pois de estarem em um local público —  e que 
os pais incentivem e lembrem aos filhos que 
lavem as mãos depois de usar o banheiro.

Qual é o modo adequado  
de lavar as mãos das crianças?
Primeiro, ligue a água. Ensine seu filho a mo-
lhar as mãos primeiro, depois aplique sabão e 
trabalhe com o sabão. O atrito da lavagem e os 
surfactantes no sabão desprendem as bacté-
rias e formam uma espuma espessa e agradá-
vel. As crianças devem esfregar as palmas das 
mãos, depois a parte superior das mãos, entre 
os dedos e as unhas por cerca de 20 segun-
dos. Para as crianças menores poderá ajudar  
lavar as mãos cantando a música “Fazendinha”. 
Quando o cavalinho já tiver pulado da cama 
terão se passado os 20 segundos.

Depois de esfregar bem as mãos, lave-as 
até que todo o sabão seja retirado. Faça com 
que seu filho seque as mãos com o que estiver 
disponível - toalha de papel, toalha ou secador 
de mãos, tudo funciona bem.

Qual é o melhor sabão
Algumas pessoas pensam que o sabão antibac-
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teriano é a única boa opção para lavar as mãos, 
mas qualquer sabão que ensaboar funciona 
bem para remover bactérias e vírus das mãos. 
Mesmo sabão em barra comum é bom, e pode 
ser preferível a alguns sabonetes mais duros 
que podem ressecar a pele se as lavagens fo-
rem frequentes. Um tipo de sabão do qual você 
pode ficar longe é o sabão em espuma — que 
pode ser menos eficaz que o sabão líquido, de 
acordo com algumas pesquisas. 

Solução alcoólica
A solução alcoólica (gel ou espuma) é uma boa 
alternativa para higienizar as mãos, se você não 
tiver acesso a água e sabão. Se você a estiver 
usando, coloque uma boa quantidade na pal-
ma da mão, espalhe por toda a área das mãos, 
esfregando entre os dois dedos, a parte supe-
rior e as unhas. Esfregue por vinte segundos, 
depois dos quais as mãos devem estar secas. 
Recomenda-se usar um produto que contenha 
pelo menos 70% de álcool.

Como manter as crianças em idade escolar 
com as mãos livres de germes?
Nas pré-escolas e creches as rotinas costu-
mam ser mais rigorosas e as crianças menores 
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são frequentemente supervisionadas quando 
estão lavando as mãos. Mas se você tem um 
filho mais velho, há uma boa chance de que 
eles não tenham pia na sala de aula e também 
estejam usando o banheiro da escola sem a 
supervisão de um adulto. Então, como você 
garante que os “20 segundos de lavagem” es-
tejam limpos? Primeiro, converse com eles 
sobre por que precisam lavar as mãos - que 
impedir a propagação de germes pode impedir 
que fiquem doentes e também pode proteger 
outras pessoas de doenças. Dependendo da 
idade do seu filho, e se você não acha que isso 
os assustaria muito, você pode mencionar que 
há um vírus circulando no momento que está 
deixando as pessoas doentes. Garanta a eles 
que as crianças não tendem a ficar gravemente 
doentes com isso, mas outras pessoas sim. ■
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Dicas para 
reduzir o 
risco de  
infecção
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Evite contato  
próximo com  
pessoas com infecções 
respiratórias agudas

Lave frequentemente 
as mãos, especialmente 
após contato direto com 
pessoas doentes ou 
com o meio ambiente e 
antes de se alimentar

Use lenço descartável 
para higiene nasal e 
cubra o nariz e boca ao 
espirrar ou tossir

Evite tocar nas mucosas 
dos olhos
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Higienize as mãos após 
tossir ou espirrar

Não compartilhe 
objetos de uso pessoal, 
como talheres, pratos, 
copos ou garrafas

Mantenha os ambientes 
bem ventilados

Evite contato próximo 
com animais selvagens 
e animais doentes em 
fazendas ou criações 

FONTE:  SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA
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Falando 
com as  
crianças
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Se seus filhos já têm idade suficiente para 
estar cientes da enxurrada constante 
de notícias assustadoras, é importante 

conversar com eles sobre o que está aconte-
cendo. Ouça seus medos, esclareça informa-
ções erradas e conceitos errôneos e conte a 
eles o que eles podem fazer (lavar as mãos!), 
Ajude-os a entender e lidar com o que está 
acontecendo.

Não descarte os medos do seu filho
Embora seja importante não plantar medos em 
suas mentes, é igualmente importante reconhe-
cer e honrar que eles podem estar se sentindo 
ansiosos com o que ouviram sobre o coronaví-
rus, na escola, nos noticiários ou dos amigos.
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Pergunte a eles o que não entendem
Às vezes, as crianças podem não mencionar as 
coisas que têm medo, mas isso não significa 
que não estejam preocupadas. É sempre uma 
boa prática permitir às crianças a oportuni-
dade de falar sobre o que as assusta.

Esclareça equívocos
Muitos rumores e mitos circulam sobre as 
origens e os detalhes do vírus: como você o 
captura. O risco de pegá-lo. E o que acontece 
se você ficar doente.  Enfatize a necessidade 
de cuidados básicos de higiene e pratique-os 
com as crianças.

Diga a verdade
É importante compartilhar a verdade com seus 
filhos e esclarecer informações erradas (não, 
isso não é algo “asiático”. (Não, comer alho não 
impede o covid-19 etc.). A resposta honesta 
é a que dará o maior conforto (uma criança 
pode dizer quando você está brincando ou se 
esquivando da verdade).

Informe-se
Você pode estar preparado para esclarecer as 
coisas ou responder às perguntas ao ser infor-
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mado. Informações de origem especializada, 
baseadas em evidências e acionáveis   sobre o 
vírus e sobre como proteger você e sua família 
estão prontamente disponíveis (aqui mesmo 
nesta edição e em várias fontes listada ao final). 

Evite o excesso de notícias
O ciclo de notícias de 24 horas pode ser pertur-
bador para as crianças, especialmente porque 
o tom da maioria dos noticiários é dramati-
zado e focado no que deu errado e não tanto 
nos aspectos positivos.

Procure manter a calma
E não subestime o poder dos abraços.  A se-
gurança não-verbal pode percorrer um longo 
caminho. As crianças mais velhas, especial-
mente, podem não saber pedir uma garantia 
física; portanto, preste atenção nas dicas de 
que é hora de um bom abraço tranquilizador 
ou aconchegue-se no sofá na frente de um 
filme ou bom livro engraçado.

Ensine-os a lavar as mãos adequadamente.
Vinte segundos é o número mágico para lavar 
as mãos usando sabão e água. Solução alcoólica 
para as mãos, com pelo menos 70% de álcool, 
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também é uma boa alternativa. Você não pode 
dizer se uma pessoa tem coronavírus simples-
mente olhando para ela, da mesma maneira 
que uma superfície pode parecer limpa, mas 
ainda ter germes. Portanto, dê ênfase às me-
didas de prevenção listadas aqui e pratique-as 
com as crianças.

A história do coronavírus continuará a evoluir 
nos próximos dias. Seus filhos ouvirão mais so-
bre isso de todos os ângulos. Saiba que os ajudará 
saber que você estará lá para eles, com ouvidos 
dispostos, informações claras e amor. ■
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Saiba mais
O essencial sobre o 
covid-19 em menos de 4 
minutos de leitura
Fonte: Sabará Hospital Infantil

1.  Casos suspeitos 
São casos suspeitos as pessoas que 
apresentam febre e mais um sintoma 
respiratório, como tosse ou falta de ar, e 
voltaram de viagem ao exterior nos últimos 
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14 dias antes do aparecimento dos sintomas. 
Também são casos suspeitos pessoas que 
tiveram contato próximo com indivíduos com 
diagnóstico comprovado ou suspeito.

2. O que é o Coronavírus?
É uma família de vírus conhecida há mais 
de 50 anos. Tem este nome porque parece 
uma coroa, se visto no microscópio. Algumas 
cepas infectam seres humanos, outras 
infectam somente animais. O novo vírus é 
uma mutação que não atingia humanos e, 
nos últimos meses, passou de animais para 
pessoas, provavelmente em um mercado de 
frutos do mar e animais vivos na cidade de 
Wuhan, na China.

3. Como é chamada a doença causada 
por este vírus?
A doença causada pelo novo coronavírus 
recebeu o nome de covid-19. A escolha 
do nome foi feita pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), de modo a não fazer 
referência a região geográfica, animal, 
indivíduo ou grupo de pessoas, para que não 
fosse impreciso ou alimentasse estigmas.
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4. O que causa?
Sintomas respiratórios, como febre, 
tosse, falta de ar. Pode causar sintomas 
leves, como um resfriado comum até 
quadros mais graves, como pneumonia e 
insuficiência respiratória aguda.
 
5. Como é transmitido?
Este vírus pode ser transmitido de pessoa 
a pessoa pelo ar, por meio de secreções 
respiratórias do paciente infectado ou por 
contato com secreções contaminadas 
seguido de inoculação em mucosas (olhos, 
nariz ou boca). Na maior parte dos casos, a 
transmissão é limitada e se dá por contato 
próximo, ou seja, durante o cuidado com o 
paciente, incluindo profissionais de saúde 
ou membro da família. Em relação às 
crianças, há poucos casos de infecção pelo 
novo vírus.
 
6. Como é feito o diagnóstico?
Um exame específico, que é feito colhendo 
secreção do nariz e da boca do paciente, 
pode identificar o material genético do vírus 
em secreções respiratórias.
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7. Como tratar?
Atualmente, não há medicamentos eficazes 
para tratar o novo coronavírus. Recomenda-
se ingestão de líquidos, analgésicos e 
antitérmicos. Casos mais graves precisam ser 
internados para receber soro e oxigênio. Pode 
ser necessária internação em UTI.
Há estudos clínicos em andamento 
para avaliar a segurança e eficácia de 
medicamentos e anticorpos monoclonais 
já utilizados para tratamentos de outras 
infecções e que mostraram atividade em 
laboratório contra os coronavírus, entretanto 
ainda não há resultados que demonstram 
sua aplicabilidade na atual epidemia.
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Passo a passo para evitar que adoeçam
▶ Sintomas leves
▶ Crianças sadias não precisam de máscaras
▶ Limite as interações sociais
▶ Ensine ações preventivas
▶ Seja um exemplo
 
Mantenha a saúde
▶  Ajude a criança a permanecer ativa, manter 

conexões sociais e escrever mensagens
▶  Limite o tempo com idosos e 

pessoas com doenças crônicas
 
Ajude-as crianças a continuar aprendendo 
▶  Mantenha contato com a escola 

e comunique os seus desafios
▶  Tenha horários de dormir consistentes e levante-

se no mesmo horário de segunda a sexta-feira
▶  Dicas para facilitar a transição da escola para casa

Crianças 
saudáveis
na quarentena
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Crianças 
saudáveis
na quarentena

A s informações sobre o covid-19 em 
crianças ainda são um pouco limita-
das, mas os dados atuais sugerem que 

crianças com covid-19 podem apresentar ape-
nas sintomas leves. No entanto, ainda podem 
transmitir esse vírus a outras pessoas que 
possam estar em maior risco, incluindo adul-
tos mais velhos e pessoas que têm condições 
médicas crônicas graves.
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O passo a passo 
para evitar que 
adoeçam
 
Você pode incentivar seus filhos a ajudar a im-
pedir a propagação da covid-19 ensinando-os 
a fazer as mesmas coisas que todos devem fa-
zer para se manter saudáveis.
 
•  Mãos limpas frequentemente lavadas com 

sabão e água. Quando não é possível lavar 
com água e sabão, use álcool em gel (70%).

•   Evite pessoas doentes 
(tossindo e espirrando)

•   Limpe e desinfete as superfícies de alto 
toque diariamente nas áreas comuns da 
casa (por exemplo, mesas, cadeiras com 
encosto alto, maçanetas, interruptores 
de luz, controles remotos, alças, mesas, 
banheiros, pias).

•   Lave itens, incluindo brinquedos de pelúcia 
laváveis, conforme apropriado, de acordo 
com as instruções do fabricante. Certifique-
se de que sequem completamente. 
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Algumas podem apresentar sintomas leves
Os sintomas da covid-19 são semelhantes em 
crianças e em adultos. No entanto, crianças 
com covid-19 confirmada geralmente apre-
sentam sintomas leves. Os sintomas relatados 
em crianças incluem os mesmos do resfriado, 
como febre, coriza e tosse. Vômitos e diarréia 
também foram relatados. Ainda não se sabe 
se algumas crianças podem estar em maior 
risco de doenças graves, como, por exemplo, 
crianças com condições médicas subjacentes 
e necessidades especiais de saúde. Ainda há 
muito o que aprender sobre como a doença 
afeta as crianças.
 
Crianças não precisam usar máscaras faciais
Não. Se seu filho é saudável, não há necessida-
de de usar máscara facial. Somente as pessoas 
que apresentam sintomas de doença ou que 
prestam assistência às pessoas doentes é que 
devem usar máscaras.
 
Limite interações sociais
A chave para diminuir a propagação da co-
vid-19 é limitar ao máximo as interações so-
ciais. Em São Paulo, com o número de casos 
crescendo e a decretação oficial de quaren-
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tena, essas interações diminuíram muito.Mas 
a adoção das medidas de distanciamento não 
ocorre de maneira homogênea em todas as 
famílias, cidades, regiões ou grupos sociais. 
A recomendação para os pais é evitar que as 
crianças se reúnam.
 
Pratique o distanciamento social 
Tome medidas extras para distanciar-se dos 
outros. Fique em casa no período de quaren-
tena e pelo período que permanecer essa re-
comendação. 
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O apoio de mães 
e pais durante a 
quarentena
 
Ensine e reforce as ações preventivas diárias
Pais e responsáveis   desempenham um papel im-
portante ao ensinar as crianças a lavar as mãos. 
Explique que a lavagem das mãos pode mantê-las 
saudáveis   e impedir que o vírus se espalhe para 
outras pessoas. Certifique-se  também de que as 
crianças pratiquem comportamentos preventi-
vos todos os dias, como limpar e desinfetar as 
superfícies tocadas com frequência. 
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Seja um bom exemplo
Se você lava as mãos com frequência, é mais 
provável que elas façam o mesmo. Faça da la-
vagem das mãos uma atividade familiar.
 
Ajude a criança a permanecer ativa
Incentive-a a brincar e a se movimentar, mes-
mo que a quarentena tenha restringido as 
atividades ao apartamento. Programe pausas 
entre uma brincadeira e outra, como uma pa-
radinha para se alongar, outra para  fazer uma 
dancinha…
 
Ajude-a  a manter as conexões sociais  
Ela pode entrar em contato com amigos e fa-
miliares por telefone ou por vídeo — e  você 
pode ajudá-la a fazer isso.
 
Ajude-a a escrever mensagens, cartões ou 
cartas para os familiares que talvez não pos-
sam visitar
Algumas escolas e organizações sem fins lu-
crativos, oferecem recursos para o aprendiza-
do social e emocional. Verifique se sua escola 
tem dicas e diretrizes para ajudar a apoiar as 
necessidades sociais e emocionais de seu filho.
 



44

Limite o tempo com idosos, parentes e 
pessoas com condições médicas crônicas
Adultos mais velhos e pessoas com sérias con-
dições médicas crônicas correm maior risco 
de adoecer com covid-19. Se outras pessoas 
em sua casa correm um risco particularmente 
alto de contrair doenças graves por causa do 
covid-19, considere precauções extras para 
separar seu filho ou filha dessas pessoas. Se 
você não conseguir ficar em casa com seu fi-
lho durante este período, considere cuidado-
samente quem pode estar em melhor posição 
para cuidar de crianças. Se alguém em maior 
risco de covid-19 estiver prestando assistên-
cia (por exemplo, adulto mais velho, como 
um avô ou alguém com uma condição médica 
crônica), limite o contato de seus filhos com 
essas pessoas. Considere adiar visitas ou via-
gens para ver os familiares e avós mais velhos. 
Conecte-se virtualmente.

FONTE: CENTRO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS (NCIRD), DIVISÃO DE DOENÇAS VIRAIS
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Ajude as crianças 
a continuar 
aprendendo
 
Mantenha contato com a escola do seu filho
Muitas escolas simplesmente não deram mais 
noticias aos alunos ou às famílias depois que 
fecharam, outras ainda procuram se adaptar 
à educação remota. Mas existem também as 
que estão adaptando as lições pessoalmente 
ao aprendizado online ou virtual. Se for esse 
o seu caso, revise as tarefas da escola e aju-
de seu filho a estabelecer um ritmo razoável 
para concluir o trabalho. Pode ser necessário 
ajudar seu filho a ligar os dispositivos, ler as 
instruções e digitar as respostas.
 
 
Comunique os desafios à sua escola
Se você enfrentar problemas de tecnologia ou 
conectividade, ou se seu filho estiver com di-
ficuldades para concluir as tarefas, informe a 
escola. Crie um cronograma e uma rotina para 
aprender em casa, mas permaneça flexível.
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Tenha horários de dormir  
consistentes e levante-se no 
mesmo horário de segunda a sexta-feira.

•   Estruture o dia para aprender, tempo 
livre, refeições e lanches saudáveis    
e atividade física.

•   Permita flexibilidade na programação  
- não há problema em se adaptar  
com base no seu dia.

•   Considere as necessidades e  
ajustes necessários para a faixa  
etária de seu filho ou filha.

Saiba que a transição da escola 
para casa será diferente para 
crianças de diferentes faixas etárias
 
•   Converse com seu filho sobre as 

expectativas, como ele está se adaptando 
para ficar em casa e como é essa 
situação comparada a ficar na escola.

•   Considere maneiras pelas quais seu filho 
pode ficar conectado com seus amigos 
sem que haja presença física.

•   Procure maneiras de tornar  
o aprendizado divertido.



•   Tenha atividades práticas, como quebra-
cabeças, pintura, desenho e fabricação 
de objetos.

•   O jogo independente também pode 
ser usado no lugar do aprendizado 
estruturado. Incentive as crianças a 
construir um forte a partir de lençóis ou 
praticar a contagem empilhando blocos.

•   Pratique caligrafia e gramática 
escrevendo cartas aos membros da 
família. Essa é uma ótima maneira de 
conectar e limitar o contato pessoal.

•   Comece um diário com seu filho para 
documentar esse momento e discutir a 
experiência compartilhada.

•   Use audiolivros ou veja se 
sua biblioteca local está hospedando 
eventos de leitura virtuais.
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Covid-19, grávidas 
e lactantes
O que os médicos já sabem - e você 
precisa saber
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É natural que gestantes e lactantes estejam 
preocupadas com sua saúde e com a saúde 
do bebê por conta da crescente atenção 

ao novo coronavírus no Brasil. Trazemos aqui 
um guia publicado pela FioCruz, a Fundação 
Osvaldo Cruz, e escrito pela jornalista Gabriella 
Ponte, com as dúvidas respondidas pela pediatra 
Elvira Alonso, da Assessoria Clínica de Bio-Man-
guinhos. Confira as dez questões: 
 
1. Grávidas são mais suscetíveis a se infectar? 
Até o momento não há relato de serem mais 
suscetíveis, mas durante a gestação, algumas 
alterações naturais no organismo podem fa-
vorecer a queda da imunidade da gestante, e 
por essa razão não devem se colocar em situ-
ações de risco. 
 
2. Recém-nascidos são mais suscetíveis?
Até o momento não há relato de serem mais 
suscetíveis. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), até o momento chama a atenção 
o fato de haver poucos casos sintomáticos em 
lactentes, crianças e adolescentes. [Na segun-
da-feira (16), entretanto, a Organização Mundial 
da Saúde falou pela primeira vez sobre a morte 
de crianças, sem fornecer maiores detalhes].  
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3. O uso de máscaras realmente protege?
O Centro de Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC) dos Estados Unidos não recomenda 
nenhum dos modelos de máscara para a pro-
teção diária contra germes de pessoas possi-
velmente infectadas. Caso a 
pessoa esteja em trânsito para outro país, a 
recomendação para evitar contaminações é 
lavar as mãos com frequência. 
 
4. Para quem a máscara é indicada?
Para as pessoas que estejam com vírus. Ou 
ainda para cuidadores e profissionais da área 
de saúde que terão contato mais próximo com 
pessoas contaminadas. 
 
5. Grávidas precisam tomar algum cuidado 
especial com relação à doença?
Para o atendimento pré-natal de gestantes sem 
risco epidemiológico ou clínico para a infec-
ção covid-19, os cuidados serão aqueles usuais 
com a higienização das mãos. No entanto, para 
o atendimento de gestante classificada como 
“caso suspeito” ela deverá utilizar máscara. 
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Destaque para os cuidados  
que todos devemos ter:

•   Evitar contato próximo com pessoas 
apresentando infecções respiratórias 
agudas; Lavar frequentemente as 
mãos (por pelo menos 20 segundos), 
especialmente após contato direto 
com pessoas doentes ou com o meio 
ambiente e antes de se alimentar. Se 
não tiver água e sabão, use álcool em gel 
70%, caso as mãos não tenham sujeira 
visível;

•   Evitar tocar olhos, nariz e boca sem 
higienizar as mãos;

•   Higienizar as mãos após tossir ou 
espirrar;

•   Usar lenço descartável  
para higiene nasal;

•   Cobrir nariz e boca com a dobra 
do cotovelo ao espirrar ou tossir 
(etiqueta respiratória);

•   Não compartilhar objetos de uso pessoal, 
como talheres, pratos, copos ou garrafas;

•   Manter os ambientes bem ventilados.
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6. Caso a grávida contraia a doença, os sinto-
mas serão os mesmos ?
Os mesmos sintomas são observados nas grá-
vidas. Segundo informe do Ministério da Saú-
de, o espectro clínico da infecção por coro-
navírus é muito amplo, podendo variar de um 
simples resfriado até uma pneumonia severa. 
No entanto, neste novo coronavírus não está 
estabelecido completamente o espectro, ne-
cessitando de mais investigações e tempo para 
caracterização da doença. Segundo os dados 
mais atuais, os sinais e sintomas clínicos refe-
ridos são principalmente respiratórios. 
O paciente pode apresentar febre, tosse e di-
ficuldade para respirar. 
 
7. Se a grávida apresentar um desses sintomas ou 
o recém-nascido, devem tomar algum remédio?
Atualmente não existe nenhum medicamen-
to anti coronavírus eficazmente comprovado. 
Deve ser evitado o uso inadequado de antibi-
óticos. A automedicação não é recomendada. 
 
8. De que forma o coronavírus afeta o feto?
Ainda não há dados consistentes de infecção 
congênita e nem comprovando passagem in-
trauterina do vírus. 
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9. Que medidas tomar para 
proteger um recém-nascido?
Além de todas as medidas já mencionadas, 
evitar levar o recém-nascido a locais fechados 
com pessoas que possam estar infectadas. O 
ideal é permanecer sempre que possível, em 
sua residência, evitando visitas. 
 
10. Se a lactante contrair a doença,  
tem que parar de amamentar? 
Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
as puérperas, em bom estado geral, deveriam 
manter a amamentação utilizando máscaras 
de proteção e higienização prévia das mãos. 
A OMS leva em consideração os benefícios 
da amamentação e o papel insignificante do 
leite materno na transmissão de outros vírus 
respiratórios na amamentação, desde que 
as condições clínicas o permitam. Já o CDC 
Americano inclui a puérpera nesta discussão, 
considerando sua vontade e sua capacidade 
de seguir todas as orientações de higienização 
e uso de máscara. Por sua vez, o CDC Chinês 
é muito mais restrito, afirmando a indicação 
de separação do neonato da mãe e contra in-
dicado o aleitamento natural. A orientação 
da Federação Brasileira das Associações de 
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Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), até que 
dados adicionais sobre o aleitamento natural 
estejam disponíveis, as mães que pretendem 
amamentar e estão com estado geral bom, 
tomando-se os cuidados higiênicos, não seria 
um impeditivo para a amamentação. Na fase 
aguda da doença, se a mãe quer amamentar, 
mas a equipe sentir-se insegura de liberar o 
contato direto, o leite pode ser ordenhado e 
oferecido ao neonato. Com pacientes em boas 
condições de saúde, isto seria perfeitamente 
adequado e as puérperas deveriam ser incen-
tivadas a fazê-lo, claro seguindo os cuidados 
higiênicos e o uso da máscara materna.
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Aleitamento 
em tempos de 
coronavírus
 
Saiba mais nesta conversa de  
três minutos com a consultora 
de amamentação, mãe e bióloga 
Cris Machado
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Documentos oficiais que circulam na internet 
dizem que não existem evidências científicas 
sobre o leite materno transmitir o coronavírus. 
Conversamos com Cris Machado, consultora de 
amamentação, bióloga, Doutora em Ciências e 
mãe de dois filhos para saber mais detalhes so-
bre aleitamento em tempos de coronavírus. Ela 
atendeu MaterNews durante uma semana atri-
bulada e esclareceu vários pontos sobre o tema.
 
Se uma mãe que amamenta for diagnosticada 
com covid-19, qual a conduta a ser realizada?
Primeiro ela tem que respeitar o isolamento. 
O ideal é que ela fique em um quarto, com 
bastante repouso e muita hidratação. A famí-
lia deve cuidar da higienização do bebê e ele 
deve ir para a mãe preferencialmente só na 
hora das  mamadas. Ela pode amamentar, não 
há transferência do vírus via leite materno, 
mas ela deve higienizar muito bem as mãos e 
usar uma máscara na hora de amamentar. A 
questão é que se ela estiver muito doente, se 
os sintomas se agravarem e ela não conseguir 
amamentar, é importante lembrar que ela é 
uma lactante. Ela vai precisar que haja extração 
desse leite para evitar a congestão mamária. 
Ou seja, para evitar uma mastite e preservar a 
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produção do leite para o momento em que ela 
vá retomar o aleitamento. Mas isso seria uma 
exceção, pois a maioria das mulheres que têm 
filhos vai apresentar sintomas semelhantes a 
um quadro gripal, pois sabemos que fora dos 
grupos de risco o covid-19 se assemelha a uma 
gripe normal.   
 
E se um bebê de até 6 meses, em aleitamento 
materno exclusivo, apresentar os sintomas 
do covid-19? 
A primeira coisa é lembrar que os sintomas do 
covid-19 são parecidos com os de um resfriado, 
então caso o bebê tenha tosse e febre, é impor-
tante que seja comunicado ao pediatra para ele 
acompanhar a evolução, mesmo que seja por 
whatsapp, mas se o bebê estiver bem e ativo, 
mamando, que ele siga mamando e fique em 
casa. Agora se a mãe notar um agravamento do 
quadro respiratório, então precisará procurar os 
serviços médicos. A manutenção do aleitamento 
é muito importante porque o leite materno tem 
fatores imunizantes. Se a criança continuar a ser 
alimentada por via oral, é importante manter o 
aleitamento. Vale lembrar que os raros casos de 
covid-19 detectados em bebês e crianças não 
evoluíram para casos mais graves. 
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Gestantes que foram diagnosticadas com 
covid-19 e foram curadas podem amamentar 
depois do nascimento do bebê? 
Sim, elas podem amamentar tranquilamente, 
não há transmissão do vírus via leite materno. 
 
E se a gestante entrar em trabalho de parto 
enquanto apresenta os sintomas do covid-19? 
Pode iniciar o aleitamento materno?
Se a gestante apresentar os sintomas e diagnós-
tico de covid-19 em trabalho de parto, ainda no 
hospital, vale a mesma recomendação: seguir 
o aleitamento cuidando muito das questões de 
higiene. Temos que lembrar, sempre, do grau de 
evolução da doença: se ela estiver se apresen-
tando como um resfriado, não há problemas em 
seguir a lactação. Agora, se é uma mãe que vai 
precisar de suporte respiratório e UTI, obvia-
mente o aleitamento não vai ser indicado porque 
ela vai estar afastada do bebê. E lembrando que 
ela é uma nutriz e é preciso fazer o manejo ativo 
das mamas: massagens e ordenhas do colostro. 
Isso é fundamental para ela conseguir manter a 
produção elevada para o momento em que vai 
se reencontrar com o bebê. 
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Uma puérpera que conta com a ajuda dos avós 
pode continuar convivendo com eles?
Se a puérpera estiver com covid-19, é impor-
tante que ela não entre em contato com os 
avós, pois eles compõem o grupo de risco. Mas 
se é uma puérpera que não tem sintoma gripal 
nenhum, se os avós já estão na casa dela, e ela 
não seja casada com um profissional de saúde 
que possa trazer o vírus para dentro, acredito 
que daria para manter o auxílio no puerpério. 
Para quem é gestante em época de covid-19, 
vale ressaltar ainda mais o que falamos na con-
sultoria de amamentação pré-natal, ou seja, 
focar em cozinhar e deixar refeições prontas 
e congeladas e em deixar a casa organizada 
para a chegada do bebê. Além disso, procu-
rar um parto normal é a melhor opção, pois a 
recuperação é mais rápida do que a cirurgia 
cesariana, além de não precisar tomar os anti-
-inflamatórios que são prescritos na cirurgia. 



Seis ações 
práticas para 
manter 
o equilíbrio
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1 - Evite o excesso de informação 
Vivemos a era da hiperinformação, por isso 
mais do que nunca é preciso ter cuidado com 
a informação que consumimos. Mater, evite 
ficar olhando as notícias de hora em hora e 
procure fontes confiáveis. Dados e orientações 
devem vir legitimados por médicos e profis-
sionais da saúde. Muitas vezes recebemos in-
formações sem autoria, e esse excesso pode 
fazer mal para a mente. 
 
2 - Planeje o dia 
Uma dica de ouro é planejar o dia na noite an-
terior. Converse com o parceiro ou a parceira, 
vejam tudo o que precisam fazer e planejem a 
sequência de atividades. Coloquem no papel. 
Aqui em casa está dando certo. Assim diminu-
ímos a chance de o dia ficar caótico e ficarmos 
estressadas com a rotina atípica. 
 
3 - Faça algo que você goste
Depois dos filhos irem dormir, se sobrar tempo, 
faça algo que você goste. Não fique o tempo 
todo vendo as notícias. Leia um livro, assista a 
um filme, tome uma taça de vinho escutando 
o podcast preferido. 
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4 - Conecte-se com as pessoas
Ficar em casa não significa perder o contato 
com as pessoas. Temos a internet, essa fer-
ramenta maravilhosa! Marque um Facetime 
com os avós, ligue para sua amiga, faça vídeos 
divertidos das crianças para os amiguinhos 
da escola. Converse, fale sobre suas emoções, 
pergunte sobre como está a rotina dos outros. 
 
5 - Pratique a resiliência 
Na medida do possível, lembre-se de que isso 
não vai durar para sempre. Tente perceber o que 
você pode aprender com a situação. Descubra 
qual o seu melhor jeito de passar por este perí-
odo. Investigue suas emoções para atravessar 
os dias com consciência, e não com pânico. 
 
6 - Siga sem embarcar em polêmicas
EUA ou China são os responsáveis? Estocar ou 
não alimentos? O áudio enviado pelo tio está 
certo ou errado? Mater, evite polêmicas. Elas 
não ajudarão em nada agora. Serenidade e calma 
são nossas melhores amigas nesse momento.
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ANSIEDADE 

Mães à beira de 
um ataque de 
nervos
Duas psiquiatras falam de atitudes 
que você precisa considerar
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Talvez a expressão “ataque de nervos” 
possa já ser ultrapassada e tecnicamen-
te incorreta, mas ainda continua sendo 

muito forte a imagem que ela evoca desde que 
o diretor Pedro Almodóvar a usou no título do 
filme Mujeres al borde de un ataque de ner-
vios, há mais de 30 anos. A frase define muito 
bem algo que está acontecendo agora. E, se a 
imagem do “ataque de nervos” for entendida 
como o ápice de uma sobrecarga de estresse, 
pode ser uma boa ideia observar a situação e 
desarmar essa bomba.
 

“Comecei a sentir que as ondas 
de informações estavam caindo 
sobre mim muito rápido e que eu 
não conseguia respirar”
 
Nestes dias de quarentena e incerteza, creio 
que muitas mães se identificam com esse sen-
timento, aqui tão bem descrito pela jornalista 
Jessica Grose, do jornal The New York Times. 
Eu me identifico. Ela conta que queria man-
ter-se calma para os filhos e que, para isso, era 
importante que sua voz e linguagem corporal 
continuassem relaxadas. Mas como fazer isso 



65

sem saber exatamente que partes da sua vida 
mudarão daqui a muito pouco tempo? 
Como dar as respostas certas para os filhos? 
Jessica foi então perguntas a dois psiquiatras 
o que os pais podem fazer para manter a an-
siedade por coronavírus afastada. 
 
Pegue leve com você mesma. Perdoe-se!
“Este não é o momento de olhar para o manu-
al dos pais e esperar que você seja o melhor 
em desempenho”, diz a médica Pooja Laksh-
min, professora de psiquiatria na Faculdade 
de Medicina e Saúde da Universidade George 
Washington. “Todas as regras são jogadas pela 
janela quando as informações estão mudando 
todos os dias” 
 
Não há respostas definitivas para as pergun-
tas dos filhos. “Para as crianças, a maneira 
como você apresenta as informações e o efeito 
de seu atitude são tão importantes quanto, se 
não mais, do que o conteúdo que está trans-
mitindo”, disse Pooja Lakshmin.
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Quando houver discordância, 
comece as frases com as palavras 
“eu me sentiria melhor se…”
 
Não julgue estilos de enfrentamento. 
Todo  mundo está sob uma quantidade inco-
mum de estresse no momento, lembra a psi-
quiatra Alexandra Sacks, de Nova York. É im-
portante não julgar seus próprios mecanismos 
de enfrentamento - ou os de seu parceiro, se 
você tiver um. Você pode estar estocando feijão 
e seu parceiro pode estar evitando preocupa-
ções, mas a última coisa que uma pessoa deve 
fazer é chamar a outra de “louca” ou desprezar 
suas emoções. Quando houver discordâncias, 
em vez de criticar a outra pessoa, a melhor prá-
tica é iniciar frases com as palavras “eu preciso” 
ou “eu me sentiria melhor se”, ensina ela. 
 
Lembre-se da higiene do sono. 
Milhões de pessoas agora estão trabalhando 
em casa e, muitas vezes, umas bem próximas 
das outras. A psiquiatra recomenda que, se 
for possível, evite-se trabalhar da sua cama, 
porque, se fizer isso, você poderá criar menos 
diferenciação entre dia e noite, o que pode 
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desencadear insônia. Além disso, tire o tele-
fone do quarto e desligue os dispositivos pelo 
menos uma hora antes de dormir.
 

Distanciamento social não 
significa que você deve parar de 
ser social. Use o vídeo para bater 
papo com os amigos
 
Limite suas preocupações. Dra. Lakshmin 
aconselha a criação de limites em torno de seu 
consumo de notícias e dos medos aos quais 
se relacionam. Você pode se perguntar: só 
checo as notícias duas vezes por dia e defino 
um cronômetro para limitar minha exposição. 
Verificar as notícias de forma compulsiva e ler 
todos os posts aleatórios só aumentará sua 
ansiedade. Você também pode designar meia 
hora por dia como o seu “tempo de preocupa-
ção”. Se surgirem preocupações fora desses 30 
minutos, você pode anotá-las em um pedaço 
de papel para tirá-las da cabeça. “Saber que 
tenho esse período me deixa menos ansiosa 
durante o dia”, diz ela. 
 
Ajude os outros o máximo que puder. Para 
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os mais saudáveis e os mais privilegiados fi-
nanceiramente entre nós, podemos amenizar 
nossas ansiedades sendo proativos. Se você 
tiver a sorte de pagar por um limpador de 
casa, poderá continuar pagando-os, mesmo 
que eles não possam ir trabalhar, ou poderá se 
voluntariar para comprar mantimentos para 
um vizinho que pode não ser capaz de sair.
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Links para se 
aprofundar no assunto
▶ Do diagnóstico ao tratamento, as principais informações 
sobre Coronavírus, em forma de perguntas e respostas.

▶  Plataforma do Ministério da Saúde sobre casos notificados 
de doença por Coronavírus.
 
▶  Visão global sobre os diversos aspectos da doença, no 
site da Organização Mundial de Saúde (em inglês, francês e 
espanhol).

▶ Informações do Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos (em inglês e espanhol).

▶  Mapa com informações em tempo real sobre o número de 
casos em todo o planeta, desenvolvido pela John Hopkins 
University (em inglês).

▶  O site do governo canadense traz boas informações na 
área de prevenção e risco — e outras, muito interessantes, 
sobre a resposta econômica do governo canadense à crise 
do coronavírus para preservar renda de trabalhadores e de 
empresas (em inglês e em francês)

▶  Provavelmente o mais amplo e completo conjunto de 
recomendações sobre o que e como falar com as crianças a 
respeito do coronavírus. No site da National Association of 
School Psychologists (em inglês) 

https://pxtt.co/38KkKTU
https://pxtt.co/2Q7dR8E
https://pxtt.co/2THy5b9
https://pxtt.co/2Q9Ga6t
https://pxtt.co/2TJ5y54
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout.pdf
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Assine a nossa 
newsletter 
gratuita

TOQUE AQUI E RECEBA GRÁTIS

bit.ly/receba-nossa-newsletter


71


