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Como enfrentar doenças do frio

M
a]-estar, falta de apetite e febre.
Essa combinação"explosiva"

tem trazido muita dor de cabeça para
as pessoas neste inverno. A procura
-pelo consultório médico já aumentou
e, segundo o médico Afonso Carlos
Passos Canedo, da Gerência-Geral de
Saúde e Assistência, as queixa têm
sido freqüentes desde junho. De acor-
do com o médico, as infecções das
vias aéreas respiratórias altas são as
doenças mais registradas: sinusite, otite
(inflamação nos ouvidos), resfriado co-
mum, gripe, amigdalite (dor de gar-
ganta) e pneumonia.

Afonso Canedo lembra que a mas-
sa de ar que passa pela Região Sudes-
te e avança pelo Nordeste é de frio
seco, ao contrário do litoral, caracte-
rizado pelo frio úmido. Quem sai do
clima úmido para o seco e já está

doente tem seu estado geral agravado
- o mesmo ocorrendo com as pesso-
as que deixam os ambientes com ar
condicionado e recebem, em segun-
dos, golpes de ar quente ou frio. A
poluição e a poeira também são fato-
res que contribuem para deixar o or-
ganismo mais sensível às infecções
nesta época.
Pneumonia - Os surtos de pneumo-
nia, que voltaram a atormentar crian-
ças e adultos, podem ser explicados,
segundo o médico e de uma maneira
geral, pela resistência das bactérias à
medicação até hoje utilizada. "Houve
mutações das bactérias e, conse-
qüentemente, o advento de novos an-
tibióticos", completa. Desânimo, falta de
apetite, fraqueza, dores no corpo e fe-
bre (não obrigatoriamente) são sinais que
merecem atenção e podem significar que
a pessoa está com pneumonia.

Coj&ps está no 52 andar

O
Centro de Orientação de Pessoal
ao Parlamentar e ao Servidor -

(Copps) está funcionando neste mês, du-
rante o expediente, no 50 andar - e não
no térreo do Edifkio Tiradentes, ao lado
da agência do Bemge. O serviço pode
ser acionado pela central 290-7001, for-
mada por três linhas, com busca auto-
mática, também utilizada para contactar
o plantão médico. O Copps funciona 24
horas por dia e tem as seguintes fun-
ções: informar os servidores sobre os
recursos de assistência à saúde disponí-
veis: esclarecer dúvidas quanto ao aten-
dimento de médicos credenciados; soli-
citar pronto-atendimento no horário de
trabalho ou conseguir autorização em
guias para exames complementares, tra-
tamentos ou intemações.

COMO SE PREVENIt
o Evitar ambientes fechados
uNa medida do possível, deixar a casa arejada, com as janelas abertas
Z3 lngerir-cftricos (sucos de laranja e limão, por exemplo)
o Manter-se bem hidratado
• Evitar fumar em ambientes fechados e perto de crianças
• Manter as vias aéreas (narinas) desobstruídas
E) Usar agasalho e proteger a cabeça contra o sereno. A recomenda-

ção vale não só para crianças, mas também para adultos
Q Evitar a alternância de temperatura (sair de um local mais frio para

um mais quente ou vice-versa)
a Não se automedicar
Q Evitar o ar-condicionado
o Limpar bem as roupas de inverno, que ficaram um ano guardadas,

antes de usá-las novamente
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