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Aprovado por

Aproveite o tempo livre e planeje suas refeições para a

semana, pesquise receitas, confira se tem os todos

ingredientes necessários e faça uma lista de compras para

evitar as idas desnecessárias ao supermercado.

Faça compras em horários alternativos ou no sistema online.

Você economizará tempo e manterá a distância social. Não

deixe de comprar com antecedência, pois muitas lojas

precisam de um ou dois dias desde o pedido até a entrega.

Faça o café da manhã, almoço e o jantar de forma

equilibrada, preferindo alimentos mais saudáveis com frutas

e vegetais coloridos ao menos três vezes ao dia (esses

alimentos são ricos em antioxidantes). Inclua as crianças no

planejamento, limpeza e preparo das refeições. Ensine-as a

fazer uma lista de compras, consultarem sites de receitas ou

ensine, através da matemática, como medir colheres e

xícaras, contar números de ingredientes, fazer um balanço

de itens da despensa ou planejar o tempo que levará para

preparar, cozinhar e comer. Também é bem interessante

explicar como funciona os processos de assar e cozinhar,

por exemplo. 

Dê preferência a alimentos in natura e minimamente

processados, como frutas, verduras, arroz, feijão, leite, entre

outros, basicamente comida de verdade. E evite alimentos

ultra processados como salgadinhos de pacote,

refrigerantes, embutidos entre outros. Consuma pequenas

quantidades de sal, óleos, gorduras e açúcares. E lembre-se,

o ato de comer deve ser feito com calma, sem pressa, e sem

distrações. Encontre a família ao redor da mesa e

compartilhe esse momento sem televisão ou celular.

Com a pandemia que vivemos, é necessário permanecer em

quarentena, ou seja passar mais tempo em casa. Nesse

momento precisamos ver o lado positivo e aproveitar esse

tempo com a família, com mais tranquilidade. Sem a correria do

dia a dia, é possível preparar em casa as próprias refeições,

deixando de lado os fast foods que até salvam na hora da fome,

mas não trazem nenhum benefício à saúde. A fim de te ajudar

nessa jornada, nós do PET-DT elaboramos algumas dicas:
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Limpe as embalagens com água e sabão e borrife com álcool 70% ou solução clorada (confira

nas embalagens de água sanitária o passo a passo para fazer a solução).

Retire frutas e verduras as embalagens e coloque em fruteiras (sem lavar), caso vá para a

geladeira higienize antes e acondicione em sacos ou potes próprios para refrigeração.

No momento de consumir alimentos crus como frutas e verduras, lave-os com água corrente e

os deixe de molho em solução clorada diluída (conforme recomendado pela embalagem de

água sanitária).

Mantenha a higiene da bancada, limpe antes e após a manipulação dos alimentos.·

Não misture e manipule alimentos higienizados e não higienizados, crus e cozidos ao mesmo

tempo. Cada um deve ser armazenado e manuseado individualmente.

Mantenha a higiene das mãos e utensílios como facas e tábuas de corte, lave-as após cada

uso.

 

Vale ressaltar que é importante conferir a validade e a duração dos alimentos para não haver

desperdícios. Mas não se preocupe, mantenha a calma, pois o estresse não faz bem para a saúde.

Defina horário das refeições, não belisque fora desses horários e controle a ansiedade. Nem

sempre temos fome, é apenas a ansiedade que está presente. Pense nisso e se controle, pois a

saúde é que importa. Será que realmente estou com fome? Faça para si essa pergunta, pois pode

ser apenas uma fome emocional.

 

ASBRAN. Guia para uma alimentação saudável em tempos de covid-19. Março, 2020. Disponível em
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdfBRASIL. Guia alimentar para a
população brasileira. Ministério da saúde. 2° edição. 2014. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdfSOUZA, Márcia Ferreira

Cândido de. Manual de orientações nutricionais para prevenção da covid-19 (Coronavírus). Ebserh. Disponível em:
http://www2.ebserh.gov.br/documents/16756/4979882/MANUAL+DE+ORIENTA%C3%87%C3%95ES+NUTRICIONAIS+D

URANTE+O+COVID.pdf/12dba32f-be2e-41ee-839f-abd2713716af

 

Redatora: Milena Langhanz
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Em tempos de distanciamento social e de quarentena deixamos de nos expor ao sol com a

mesma frequência de antes o que prejudica a ativação da vitamina D (calciferol), que é de suma

importância para nossa saúde.

No sul do Brasil, justamente pelo clima mais frio em determinadas épocas do ano (as pessoas

usam roupas que cobrem mais o corpo) e com a menor incidência de raios solares nesse período,

grande parte da população é acometida pela deficiência dessa vitamina; o fato das pessoas se

exporem ao sol na grande maioria das vezes usando protetor solar também atrapalha a ativação

dessa vitamina pelo nosso organismo. Veja bem, é sim de grande importância o uso de protetor

solar, mas devemos ter um tempo de exposição ao sol para a ativação da vitamina, de forma

efetiva.

É preciso que esse tempo de exposição seja pré-estabelecido para que não haja riscos a nossa

saúde.

O tempo de exposição varia um pouco de acordo com a tonalidade da pele; em peles claras o

indicado é uma exposição de 15 minutos, já em peles negras de 15 a 30 minutos.

Em pele mais escuras o tempo é maior por estas já possuírem uma quantidade mais elevada de

melanina, o que confere mais resistência à absorção dos raios ultravioleta do tipo B (UVB), que

são responsáveis pela ativação da síntese desta vitamina.

A vitamina D tem como funções a saúde dos ossos e trata-se de uma vitamina reguladora do

crescimento (em crianças), do sistema imunológico, cardiovascular, músculos, metabolismo e

insulina.

Ela é um hormônio produzido pelo nosso corpo e sua importância é notada quando o organismo

está com falta dessa vitamina.

Na alimentação, a vitamina D pode ser adquirida através da ingestão de peixes gordos (como

salmão, atum, sardinha e cavala), gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau e suplementos. No

entanto, ela precisa ser metabolizada no fígado e, em seguida, nos rins para que ocorra a

conversão para sua forma biologicamente ativa, o 1,25-dihidroxicalciferol (calcitriol).

Já a sua suplementação deve ser observada e acompanhada por médico ou nutricionista para

que seja feito em níveis seguros e de acordo com a necessidade de cada indivíduo.Sua grande

importância para manter a homeostase do cálcio e para a saúde dos ossos é conhecida, porém a

recente descoberta de que algumas células do cérebro possuem receptores para a vitamina D

incentivou pesquisas visando investigar a relação da deficiência de tal vitamina com transtornos

depressivos (JORDE et al, 2008; PARKER, BROTCHIE, 2011). Um possível mecanismo deinteração

seria o envolvimento do calcitriol na síntese de alguns neurotransmissores e na defesa

antioxidativa do cérebro.
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Em estudos clínicos, baixos níveis de 25-hidroxicalciferol (que é a forma na qual a vitamina D é

armazenada no corpo) foram associados com redução da função cognitiva e depressão. Porém é

plausível que indivíduos depressivos fiquem mais reclusos e, portanto, menos expostos a luz

solar. Por isso seus baixos níveis de vitamina D podem ser um resultado da depressão, e não parte

da causa (JORDE et al, 2008). A deficiência de vitamina D possivelmente contribui para o

aparecimento da depressão e sua suplementação pode trazer benefícios ao tratamento, porém

mais estudos são necessários para tornar viável uma recomendação.

Além de também contribuir para a nossa imunidade, precisamos então estar atentos aos níveis

dessa vitamina em nosso organismo, pois nos tempos de quarentena que estamos vivendo

passamos mais tempo reclusos e sem exposição solar o que pode acarretar em grandes prejuízos

a nossa saúde.

Algumas formas de se expor ao sol nesse período são através de janela, uma ida ao pátio ou

sacada de sua residência, uma exposição na frente de casa, com todos os cuidados necessários e

medidas de afastamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

 

Site do Hospital Sírio Libanês :https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/noticias/Paginas/Vitamina-D-falta-

aumenta-em-75-o-risco-de-depressao-indica-estudo.aspx Acesso: dia 17 de abril de 2020.Texto Nutrientes e Depressão

de Angela Sezini e Carolina Coutto. http://fug.edu.br/revista/index.php/VitaetSanitas/article/viewFile/29/21 Acesso: 17 de

abril de 2020

 

Redatora: Bianca Duarte

Estabeleça uma rotina:

As mudanças que o covid-19 está causando na rotina da

população mundial são enormes, isso envolve nós

estudantes, que tivemos nossa rotina de estudos modificada.

Por isso, nós do grupo PET DT com base nas dicas de alguns

sites, preparamos as nossas dicas para manter o foco nos

estudos e estabelecer uma rotina durante a quarentena.

 

Antes de pensar em dedicar um tempo para estudar, é

necessário que você observe essa sua nova rotina. Faça

uma lista de todas as atividades que você pode se dedicar

a realizar no seu dia a dia, desde cozinhar, arrumar a casa,

ler, estudar, assistir série ou praticar exercícios. A partir

disso, crie uma tabela no Excel e estabeleça uma rotina

com um horário pré definido para cada atividade. Mas

cuidado, não se cobre tanto, dentro dessa rotina, permita-

se descansar.
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Crie um cronograma com os conteúdos a serem estudados:

Estabeleça metas possíveis:

Defina um local de estudos:

Mantenha um equilíbrio:

Use a tecnologia a seu favor:

Tenha uma metodologia de estudos:

É importante que primeiramente, você defina a lista de artigos, textos ou livros que você

pretende ler. Em segundo lugar, classifique-os com grau de importância com base nos prazos

de entrega, leituras necessárias para realização de trabalhos ou artigos, etc. A partir dessa

primeira etapa, encaixe esta lista classificatória e no seu cronograma semanal com os horários

estipulados para cada estudo.

 

Nós universitários sabemos que nossa carga de leituras geralmente é bem densa, e que, a

partir do momento que pesquisamos um tema, encontramos novos artigos, livros e textos que

falam sobre o mesmo, e assim, queremos ler tudo e acabamos nos frustrando por não

conseguir. Para isso, seja racional e estabeleça metas possíveis. Separe o material que você

terá realmente condições de encaixar na sua rotina e estudar, não coloque por exemplo na

lista dez livros se você sabe que irá conseguir ler três. Quando você faz listas enormes e

impossíveis de serem cumpridas, você se cobra mais e acaba se frustrando. É normal que você

se cobre, mas somente o necessário. Por isso, cuide também da sua saúde mental, ela é

importante, e você precisa estar bem quando tudo isso passar.

 

Defina um local da casa para estudar. Escolha uma peça bem arejada, com luz e

principalmente, que você consiga deixar todo o seu material necessário á vista. Fique em uma

posição confortável, evite ficar deitado quando for estudar. E cuidado para que seu ambiente

de estudos não tenha distrações auditivas e visuais.

 

Sim, sabemos a importante do ato de estudar, de dedicar um tempo a leitura, a compreensão e

a escrita. Porém, não deixe de realizar as atividades básicas e de usar o seu tempo para

descobrir e praticar outras atividades. Viver nos extremos não é saudável, então, não tente

fazer tudo ao mesmo tempo ao ponto de não descansar e relaxar, e também, não deixe o ócio

prevalecer. O nosso corpo e mente precisam de equilíbrio para conseguir realizarem todas as

tarefas que demandamos a ele.

 

Dentro do seu cronograma coloque também lista de filmes, documentários, podcast que

possam auxiliar em determinados temas que você vai estudar. isso deixará sua carga de

estudos mais leve e mais divertida. Porém cuidado com as distrações, é importante definir para

si mesmo que, durante o tempo de estudo você só usará a internet para auxiliá-lo. cuidado

para não cair nas redes sociais e outras distrações que encontramos na internet.

 

Cada pessoa tem seus métodos para estudar. Algumas, conseguem compreender e memorizar

somente com a leitura, outras fazem resumos ou anotam palavras e frases para visualizar o

texto de uma forma geral.  Pesquise, teste e descubra qual é o mais eficiente para você.
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Continue se comunicando:

É importante lembrar que o estudo é continuado. Apesar de estarmos de quarentena, sem

contato com professores e colegas, tire dúvidas sobre os textos e artigos sempre que for

possível, troque informações com seus colegas, troque e-mail com seus professores, não

esqueça de anotar suas dúvidas caso elas persistam, para que você retome assim que as

atividades retornarem. Em tempos como o que estamos vivendo, percebemos a importância da

tecnologia para a comunicação, então faça uso dela para continuar se comunicando com

familiares e amigos. E quando isso tudo passar, continue estabelecendo uma rotina no seu dia-

a-dia, cuidando de si, do seu corpo e da sua saúde mental.

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/5-atitudes-que-atrapalham-seu-estudo-durante-a-quarentena/

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/coronavirus-7-dicas-para-estudar-em-casa-e-nao-perder-o-ritmo/

https://www.unasp.br/blog/rotina-de-estudos-na-quarentena/ https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pais-estudo-

filhos-quarentena/

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/guiaenem/cinco-metodos-de-estudo-que-melhoram-aprendizado-

22294234

 

Redatora: Quezia Galarça.

O novo vírus covid-19 mudou a rotina de pessoas no

mundo inteiro, pois aglomerações ajudam a propagar o

vírus e o isolamento social é a melhor forma de prevenção,

com isso, empresas, escolas, lugares públicos, academias

etc., foram fechados visando contribuir com a saúde da

população.

Sendo assim, em diversos aspectos a quarentena se torna

um desafio, entre eles, para continuar ou até mesmo

começar exercícios físicos em casa. Exercícios físicos são

excelentes aliados contra o sedentarismo e contribui de

forma significativa para o corpo e a mente, mecanismos

que precisam estar em equilíbrio em momentos como este,

de pandemia mundial.

Para o corpo, além de auxiliar no controle do peso diminui

o risco de doenças do coração, diabetes, pressão alta,

aumenta a resistência muscular, melhora a resistência

imunológica, coordenação etc. Para a mente, contribui

para o controle da ansiedade, insônia, estresse, diminuir o

risco para depressão etc.

São benefícios importantes para a saúde física e mental e

um gasto energético que trará bem-estar neste momento

em que estamos parados em casa, precisando liberar

energia e ser criativos para utilizar o tempo.
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Com a rotina fora da ordem de costume, uma dica importante é criar uma lista de atividades para

realizar durante o dia ou até mesmo durante a semana, incluindo nas atividades o tempo que

poderá dedicar para exercitar-se.

Para iniciantes uma outra dica é acessar na internet sites, blogs, vídeos e aplicativos, pois hoje em

dia é possível encontrar treinos completos que ensinam desde o alongamento, até o movimento,

frequência e intensidade correta para cada exercício e objetivo. Para aqueles que já praticavam

exercícios, seja em casa, ao ar livre ou academias a internet neste momento também é

interessante como forma de aprender novos exercícios e diversificar os treinos.

Como dica final acesse na internet o site queima diária, plataforma com programa de exercícios

para realizar em casa e fique em casa, cuide-se, mantenha seu corpo e mente saudáveis.

 

Ginast. Disponível em:<https://ginast.com.br/corpo-e-mente-conheca-os-beneficios-dos-exercicios-fisicos/> Acesso em:

29/03/2020 LivUp. Disponível em:<https://blog.livup.com.br/8-exercicios-fisicos-para-iniciantes-saia-do-sedentarismo-

hoje/> Acesso em: 29/03/2020 Queima Diária. Disponível em:<https://www.queimadiaria.com/exercicios-em-casa/?

gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9Duuwi7bJoTWxhog-

zldVyYccpX64_zD5xC2ni_Q9kBBQ4fCMiE1WB8aAlEWEALw_wcB> Acesso em: 29/03/2020

 

Redatora: Nicéia Mendes
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Desde o primeiro alerta enviado pela China para as organizações de saúde em 31 de dezembro,

começou a ser noticiado na imprensa, de forma casual, registros de casos de contaminação por

um tal de corona vírus, ou na sua denominação técnica, COVID-19. Até então não se sabia ao

certo qual o tamanho do problema que se anunciava, e o que inicialmente foi considerado um

problema epidêmico concentrado em território chinês rapidamente ganhou terreno, se

espalhando pelo mundo todo, atingindo o status de pandemia. A incrível velocidade com que

disseminou-se o corona vírus está no fato de ser um vírus que é transmitido por vias aéreas e

respiratórias, o que por conseguinte explica os altos índices de contaminação. Como se sabe, os

seres humanos são altamente sociais, o que contribui para a propagação massiva do vírus. A

situação é séria! Os números são alarmantes: no mundo inteiro, estima-se que mais de 50 mil

pessoas morreram de complicações por corona vírus, enquanto o número de casos de

contaminação confirmados passa de 1 milhão. Se levado em conta os casos assintomáticos este

número pode dobrar. O número de casos e de óbitos em virtude de infecção por corona vírus está

sendo atualizado todos os dias. Dados que reforçam a gravidade da situação e desencorajam

qualquer ato negacionista.  O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conhecido pelas declarações

polêmicas, classificou a pandemia como uma simples ‘’gripezinha’’. Na contramão do mundo,

têm-se mostrado contrário às medidas de segurança aplicadas internacionalmente.

O ANO DE 2020 COMEÇOU DE FORMA ATÍPICA... ACONTECERAM FATOS QUE
PODERÃO MUDAR A FACE DA TERRA! 

Corona Vírus: Panorama 



Entre as medidas de prevenção adotadas pelos países do mundo todo, o distanciamento social e

a diminuição da circulação da população, a chamada quarentena, provou ser bastante eficiente

na contenção da propagação do vírus. Só o tempo dirá quem está certo, se o presidente

Bolsonaro e o seu ceticismo, ou o resto do mundo e as constatações obtidas através de analises e

estudos científicos. Na Ásia, Coreia do Sul e Japão têm apresentado uma diminuição na taxa de

contaminação, talvez pelas rígidas medidas implementadas nos respectivos países. Na

Venezuela, medidas como o fechamento das fronteiras terrestres e do espaço aéreo foram

adotadas, juntamente com a pulverização urbana em combate ao novo corona vírus e tem dado

certo, basta ver o baixo índice de contaminação no país. Na América Latina, a taxa de letalidade

varia entre os países. O Equador figura em primeiro lugar como o país com a maior letalidade de

COVID-19 na América Latina (5.5%), em países com mais de 1.000 infectados, seguido do México

na segunda posição (5,1%), Republica Dominicana em terceiro (5.0%), Brasil em quarto (4,9%) e

Peru em quinto (3,6%). A OMS (Organização Mundial da Saúde) comunicou oficialmente que a

Coreia do Norte segue como o único país sem nenhum caso confirmado até o momento. O

governo de Kim Jong Un, em reunião do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia

aprovou uma importante resolução: ‘’Adotar as medidas estatais mais rigorosas para proteger a

vida e a segurança do povo coreano contra a pandemia global’’. Diante de tempos tão

desafiadores à humanidade, resta confiar na competência das organizações e órgãos de saúde

no que diz respeito à promoção de medidas que deem conta de conter o alastramento do COVID-

19 no mundo, orientando os povos segundo os mais avançados esclarecimentos sobre o COVID-

19, bem como criar condições para que os cientistas – tão vilipendiados nos últimos tempos –

possam desenvolver em tempo hábil medicamentos e uma vacina capazes de neutralizar os

efeitos colaterais do vírus nos seres humanos. Força e união entre os povos, apoiados por uma

orientação de base cientifica, deve ser o lema desse momento, que há de passar.       

 

Ministério da Saúde dos países, ONU e Secretarias Estaduais no Brasil. Atualizado até 21:45 de 07/04/2020. 

 

Redator: Wagner Jesus

Nos dias atuais, as Fake News se tornaram um assunto muito discutido, contudo não se observa

muito a sua lógica de criação e disseminação nas mídias tradicionais. Estas mídias tradicionais

seriam, por exemplo, os telejornais, os jornais impressos, as rádios, entre outras.

Atualmente, com o avanço da democratização do acesso a internet, as mídias sociais como o

Facebook, o Twitter e o WhatsApp têm um grande papel na disseminação destas Fake News.

Para analisarmos as Fake News é necessário compreender sua definição. A Fake News é uma

desinformação intencional, isto quer dizer que ela busca, de forma planejada, espalhar mentiras.

Para isso esta desinformação busca parecer-se com as notícias da mídia tradicional, as quais

chamamos de componentes noticiosos, que é a autenticidade jornalística.
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O objetivo destas Fake News pode parecer ser o de mudar as opiniões de pessoas contrárias a

sua visão, contudo não é este. O objetivo destas, como demonstra o estudo de Raquel Recuero

(2019) é o que ela chama de viés de confirmação. Estas então buscam reforçar as visões iguais as

suas, confirmando-as. Então as pessoas sabem que esta é uma Fake News e mesmo assim a

disseminam. Sendo assim estas desinformações, na maioria das vezes, circulam dentro de seus

próprios grupos de apoio, transformando aquele local no que ela chama de câmaras de eco. 

Esta característica das Fake News torna a penetração de informações contrárias muito difíceis.

Isto faz com que aumente cada vez mais a polarização como, por exemplo, entre a esquerda e a

direita, tendo o estudo da Raquel Recuero (2019) demonstrado que estas Fake News circulam, na

maioria das vezes, em setores ideológicos ligados à direita. 

Nas mídias sociais acompanhamos também o fenômeno de automatização de contas e contas

robóticas falsas, que tem o objetivo de colocar assuntos em destaque, reproduzir certos discursos

e dar apoio a algumas pessoas em especial. Um exemplo é no Twitter onde estas contas podem

fazer ações como seguir e desseguir outras contas, tuitar e retuitar, gostar e até mesmo enviar

mensagens diretas a outras contas. 

Esses bots, como são conhecidos, intensificam o processo de disseminação de Fake News e de

polarização ideológica, servindo também para dar apoio para políticos, criando filtros para que

informações verídicas não cheguem até certos grupos, possibilitando a existência das câmaras

de eco. Sem esses bots, com certeza, o fenômeno das Fake News não teria à proporção que tem

hoje. Nos dias atuais, mais do que nunca, se faz necessário o conhecimento científico, apoiado

em fatos, para que possamos prosperar sem cair nas Fakes News.
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