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O que é que eu faço?O que é que eu faço?

OOs Amiguinhos viviam uma experiência única. Estavam todos em suas casas, 
por ordem das Autoridades de Saúde Pública, em isolamento social.

Naquela tarde, graças à Tecnologia, o Grupo reuniu-se por vídeo con-
ferência, pelo Skype, para conversar sobre um tema e, claro, para passarem algum 
tempo juntos, mesmo que virtualmente.

O Sabidinho apresentaria uma pequena palestra, que seria seguida de uma 
demonstração científica, realizada pelo Nuno. A Luísa iria preparar, em direto, uma 
receita, que aprendera há pouco tempo, para o lanche da sua família. O Carlitos 

lideraria uma sessão de exercício físico de re-
laxamento. E, finalmente, o Quico iria cantar 

uma música, fazendo-se acompanhar com a 
sua nova guitarra. 

Já estavam todos “juntos” e reunidos... 
Aliás, quase todos! Onde estava o Quico, 
que demorava a estabelecer a ligação?

Quando o Amigo se ligou a eles, a Luísa apanhou 
um grande susto. Seria mesmo o Quico, com mais 
uma das suas brincadeiras? Alguém estava do outro 
lado do ecrã vestido de gabardine, calçado com 
botas e luvas de borracha, uma “manga de Ninja” 
enfiada na cabeça, óculos de mergulhador e uma 
máscara… O Farrusco não parava de ladrar. Todos 
perceberam que poderia ser o Quico, porque o 
personagem tinha ao seu lado uma guitarra, dentro 
da sua caixa, forrada com película aderente.

O Nuno, um pouco preocupado, porque o 
assunto lhe parecia sério, perguntou:

– O que se passa, Quico? 
– Vocês não viram as notícias?! O novo 

Coronavírus mantém-se em Portugal e ataca cada 
vez mais pessoas. O que vamos fazer? – disse o 

Quico, enquanto retirava os seus 
apetrechos e desinfetava as 

mãos com o álcool.
– Calma! – pediu o Sabi-
dinho. – É muito impor-

tante prevenirmos as 
doenças, e a Covid-19 
é, de facto, uma amea-
ça à Saúde Pública, mas 
temos de respirar fun-
do e não viver constan-
temente ansiosos. Isso 
até faz mal ao nosso 
Sistema Imunitário.

– Então, o que 
achas de tudo isto? – perguntou o Quico, ao mesmo 
tempo que puxava pela manga que lhe cobria a 

cabeça. – Não achas que esta pandemia 
pode vir a matar muitas pessoas 
no nosso país, como tem vindo a 
acontecer na China, em Itália, em 
Espanha, na Coreia do Sul,  
no Irão, em França, nos  
Estados Unidos da  
América...?
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O novo Coronavírus provoca uma doença, semelhante à gripe, no ser humano, 
conhecida por COVID-19. Não se sabe muito bem como foi trans-

mitida ao Homem. Sabe-se que começaram a surgir muitas 
pessoas com febre, tosse e dificuldade respiratória numa 

cidade da China, chamada Wuhan, cuja causa foi 
identificada como sendo este vírus. Infeliz-

mente, uma parte destas pessoas desen-
volveu uma infeção grave nos pulmões, 
conhecida por pneumonia. Alguns dos 
seus órgãos deixaram de funcionar 
bem, inclusivamente os seus rins, o 
que piorou o seu estado de saúde. E, 
para nossa tristeza, esta doença tem 

demonstrado possuir uma elevada taxa 
de mortalidade.

– Taxa de mortalidade? Podes explicar 
o que é, Sabidinho? – pediu o Carlitos.

– A taxa de mortalidade é o número de pessoas que geralmente morrem 
devido a uma doença por cada 100 pessoas que estão afetadas. A taxa de 
mortalidade da COVID-19 é de cerca de 3,4 pessoas por cada 100, enquanto a 
gripe, que surge todos os anos em Portugal, é menos de uma. Isto é algo que tem 
preocupado muito as Autoridades de Saúde.

– Outra coisa que é muito preocupante também – continuou o Nuno – é a 
forma como a doença se transmite. O vírus pode passar de pessoa para pessoa 
através da tosse, de espirros e do contacto próximo com a respiração dos doentes, 
dos alimentos ou dos talheres infetados. Ou seja, a disseminação da doença é 
muito fácil e rápida.

– Mas, segundo tenho ouvido nas notícias, o que mais tem deixado as pessoas 
apreensivas, e até assustadas, é o facto de ainda não haver uma vacina para 
combater a doença. É um vírus novo, ao qual o ser humano não está habituado e 
para o qual não desenvolveu anticorpos – disse o Carlitos.

– Sim! Mas não falem só disso, senão o Quico ainda vai meter outra vez a 
“carapuça de Ninja”. – disse a Luísa, preocupada com o amigo. – É precisamente 

para evitarmos ficar doentes por causa deste vírus que estamos em 
casa, em isolamento social. Vamos falar de como podemos evitar 
contrair esta doença?

O Sabidinho começou por dizer que a probabilidade de se ser 
infetado pelo vírus é baixa, desde que se cumpram certas regras.

– Quais? – perguntou o Quico, prestando muita atenção.
– São regras de higiene e de comportamento em público sobre 

a respiração e a segurança alimentar – indicou o Carlitos.
O Nuno mostrou um folheto que as Autoridades de Saúde 

tinham distribuído. Ali estava uma lista do que se deveria fazer.

– É claro que uma nova doença altamente 
contagiosa como esta é uma grande preocupa-

ção, mas temos ouvido o que as Autoridades 
de Saúde Pública têm dito e recomendado. 
Temos de seguir as suas orientações à risca. 

Se fizermos a nossa parte, como 
elas aconselham, estamos mais 

protegidos não só de ficarmos 
infetados, mas também de contagiarmos os 

outros à nossa volta.  

▯▯  Evitar o contacto com doentes com Evitar o contacto com doentes com 
infeção respiratória.infeção respiratória.

▯▯  Lavar frequen-Lavar frequen-
temente as mãos, temente as mãos, 

após contacto após contacto 
com doentes ou com doentes ou 

objetos que tenham estado em objetos que tenham estado em 
contacto direto com pessoas contacto direto com pessoas 

infetadas.infetadas.

▯▯  Lavar sempre as mãos antes e depois de estarem Lavar sempre as mãos antes e depois de estarem 
em contacto com a boca, o nariz ou os olhos.em contacto com a boca, o nariz ou os olhos.
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▯▯  Ter um comportamento adequado Ter um comportamento adequado 
com os outros: tapar o nariz e a boca com os outros: tapar o nariz e a boca 
quando se espirra ou tosse com um quando se espirra ou tosse com um 
lenço de papel descartável ou com o lenço de papel descartável ou com o 
braço. Nunca com as mãos!braço. Nunca com as mãos!

▯▯  Deitar imediatamente no lixo os Deitar imediatamente no lixo os 
lenços usados.lenços usados.

▯▯  Não partilhar objetos pessoais.Não partilhar objetos pessoais.

▯▯    Desinfetar as mãos com álcool antes e depois de Desinfetar as mãos com álcool antes e depois de 
se tocar nos animais de estimação.se tocar nos animais de estimação.

E há mais! 
Quando se tiverem 

sintomas como febre, tosse 
ou dificuldade respiratória, 

não se deve ir às urgências do 
Hospital. Pode não ser COVID-19 e, 
sim, uma gripe comum. Nesse caso, 
deve-se contactar profissionais de 
Saúde para nos ajudarem a saber 

o que temos e como devemos 
agir. O número é o  

808 24 24 24.

A Luísa disse que tinha ouvido a mãe falar com 
uma amiga enfermeira: 

– Ela explicou que o tratamento dos doentes de  
COVID-19 é como o da gripe: ficar em repouso, ingerir líqui-
dos, fazer uma boa alimentação, tomar vitaminas e manter 
o contacto com os amigos por telefone, porque também faz 
falta saber que somos importantes para os outros…

– Mas nunca tomar antibióticos, 
a não ser que o médico veja que é 
necessário, no caso de haver mais 
infeções por outros micro-organismos. 
O abuso de medicamentos é um 
problema que preocupa as Autoridades 
de Saúde Pública no nosso país  
– informou o Sabidinho.

– O que de melhor tem acontecido neste caso é a 
colaboração que tem existido entre as Autoridades 
de todos os países a nível mundial. Tem que ser 
mesmo assim, porque o vírus não 
conhece fronteiras. É por isso que 
laboratórios nos Estados Unidos 
da América, em França e no 
Reino Unido já estão a trabalhar 
para encontrar uma nova vacina 
e a cura para a doença  
– acrescentou o Carlitos.

– Ainda bem que se está 
a fazer de tudo para acabar 
com esta doença – respirou 
de alívio o Quico.

– Tem que ser mesmo assim, 
Quico! – respondeu o Nuno. – Temos 
que nos juntar todos para lutar contra um 
problema que é, também, de todos.

E os Amigos terminaram aquela 
reflexão de forma divertida, 
continuando “juntos”, nos seus 
computadores, pela tarde fora...
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