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Mai-Ttenha-se saudável também no inverno
acinas, boa alimentação, checagem e ma-
nutenção do ar-condicionado são algumas

dicas para manter a saúde em dia e se prevenir
contra as doenças típicas dos meses de inverno. É
importante também evitaras aglomerações e lem-
brar que, além desses cuidados, cortar o cigarro é
prioritário para quem quer se manter saudável.
Essas sugestões são do pediatra Orestes Braz Petnllo,
da Coordenação de Saúde e Assistência, que expli-
ca que a ação do cigarro não é local e sim sistêmica,
provocando males como câncer de pulmão e enflsema
pulmonar e agravando os quadros alérgicos.
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Orestes Petrillo

pneumonia, mais freqüente no inverno
devido a variações de temperatura duran-

te o dia, é uma infecção dos pulmões que pode
ser viral (provocada por vírus) ou bacteriana
(provocada por bactéria). Os sintomas são
anorexia, calafrios, dor de cabeça, diarréia, falta
de ar, dores abdominais, emagrecimento, aumen-
todo tamanho do baço e do volume do fígado,
além de febre. A doença pneu mocócica é uma
importante causa de infecção grave, resultando
em mais de um milhão de mortes por ano no
mundo e em vários casos de infecção na corren-
te sangüínea, com altas taxas de mortalidade.

Segundo Orestes Petrillo, há um crescente
receio no que diz respeito às doenças respirató-
rias. preocupação atual da Organização Mundi-

Infecções no inverno - As iifecções das vias
aéreas superiores têm maior incidência no inverno,
principalmente por culpa do clima in rável brasileiro.
No caso da gripe, por exemplo, na m. jria das ve-
zes, repouso, hidratação oral e administração de
medicamentos para aplacar os sintomas são sufici-
entes para conter o mal. O que não quer dizer que
os cuidados com os pacientes devem ser negligenci-
ados, pois podem surgir complicações que contri-
buam para agravar o quadro.
Como se prevenir - Orestes Petrillo cita a re-
ceita do professor de Pneumologia Pediátrica
Autranik Manissadjian, seguidor da Medicina ale-
mã, para evitar os males do inverno e se manter
saudável durante todo o ano. Ele recomenda que
o banho deve ser com água morna e, ao final, a
pessoa deve receber um jato de água fria. Segun
do ele, esse choque térmico libera uma substân-
cia chamada cortizol, que estimula os mecanis-
mos de defesa do organismo.

ai de Saúde é que vários países já apresentam um
tipo de bactéria resistente aos tratamentos habitu-
ais. Em breve, teremos que tratar da tuberculose,
porxErrrpo, com drogas caríssimas, que ainda
estarão por ser sintetizadas. Os cientistas da OMS
projeiissadenÇ	,	um cur-
to P[ultraPSsA	~a com

infectados no
t,,,	 ..:...	,	-mu 	, completa..j
Ocit61'éíia diz respto à não-co nti-

nuidade dos tratarerf6s. Ôs pacientes, quan-
do vêem que os principais sintomas desapare-
cem, interrompem a administração dos antibi-
óticos prescritos, gerando uma possibilidade
de volta da doença e grande desperdício de
remédios.

FAÇA O TESTE
Marque com urnXasopções que se
aplicam a você

60 a 65 anos de idade ou mais

Doença crônica

Doença cardíaca

Doença pulmonar

Doença renal

Diabete

Anemia falciforme

Cirrose

Aspienia (baço não funcional)

Doença de Hodgkin

Condições associadas a
deficiência do sistema imunológico

()Paciente de clínica especializada
para tratamento crônico ou de

longo prazo

Histórico de alcoolismo

Se você assina/ou um ou mais dos
fatores de risco acima, considere-
se sob riscoe cuide-se, pois, segundo
especialistas de todo o mundo, a
doença pneumocócica está cada
vez mais difícil  de ser tratada,

Bactérias estão mais resistentes
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