
 

 

 

 

Segue uma mensagem do Dr. Augusto a todos vocês! 

Srs. pais ou responsável, 

O pânico asfixia a emoção e nos impede de criar hábitos preventivos diante do CORONAVÍRUS ou COVID-

19! Fique alerta: O novo Corona vírus pode não mostrar sinais de infecção por muitos dias.                                                                          

Como alguém frequentemente sabe que está doente?  Quando tem sintomas, como febre ou tosse, mas os 

pulmões já podem estar comprometidos, em alguns casos com 50% de fibrose, o que pode levar  a mais 

riscos.  Felizmente, a grande maioria ainda se  cura! Antes de chegar a este ponto, alguns especialistas 

chineses fornecem uma autoavaliação pulmonar simples que podemos fazer todas as manhãs.  Respire 

fundo e prenda a respiração por pelo menos de 10-15 segundos.  Se você completá-la com sucesso sem 

tossir, sem desconforto, rigidez ou aperto, etc., isso pode indicar que esteja com boa função pulmonar. Não 

fiquem passando suas mãos em lugares públicos, como corrimões, portas, paredes! Não esfregue as mãos 

em seus olhos e boca! Lavem as mãos por vários minutos e várias vezes por dia! Álcool-gel pode ajudar! 

Procure, se possível, evitar lugares aglomerados! Se o número de casos aumentar significativamente, 

comece a estocar, sem alardes, mas com responsabilidade, alimentos para pelo menos quinze dias! 

Conselhos importantes dos médicos japoneses que tratam os casos de COVID-19: todos devem garantir que 

sua boca e garganta estejam úmidas e nunca secas.   

Hidrate-se frequentemente! 

Tome alguns goles de água a cada 15 ou 30 minutos, pelo menos.  Por quê?  Mesmo que o vírus entre na 

sua boca, a água potável ou outros líquidos os levarão para o estômago.  Uma vez lá, o ácido do estômago 

poderá matar os vírus.  Se você não beber água suficiente com mais regularidade, o vírus pode ir  com mais 

facilidade para traquéia e entrar nos pulmões, o que aumenta os riscos.   

E para não dizer que não dei ferramentas para sermos saudáveis emocionalmente, envie mensagens de 

apoio para quem está sofrendo com esta virose no mundo todo!  

Solidariedade não mata o corona vírus, mas mata a indiferença! 

E mude a era dos seus relacionamentos: da era do apontamento de falhas para a era da celebração de 

acertos!  

Recomendo que você elogie três vezes por dia quem você ama! Afinal de contas, elogios também não matam 

o corona vírus, mas destroem a nossa insensibilidade! 

Envie e compartilhe essas orientações com seus familiares e amigos.  

Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador e escritor! 

 

 

Felizmente NÃO TIVEMOS NENHUM CASO de Coronavírius (COVID -19) aqui em nosso Colégio. 

Tenha fé e nunca perca a esperança, porque Deus é maior  que todos os 
obstáculos que aparecem em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre! 


