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Alerta para grávidas: Vírus da Zika em Miami
O Centro para Controle e Prevenção 

de Doenças dos Estados Unidos (U.S. 
Centers for Disease Control and Preven-
tion - CDC) divulgou um comunicado 
alertando grávidas em geral para que 
evitem visitar a região de Wynwood, 
em Miami. Na área, até o momento, 
foram confirmados pelo Departamento 
de Saúde da Flórida 18 casos de zika 
transmitido localmente por mosquito. 
Outros dois casos de contaminação 
local foram confirmados no condado de 
Broward, ao norte de Miami. 

Para as grávidas que visitaram a re-
gião a partir do dia 15 de junho de 2016, 
recomenda-se fazer exame de sangue 
para testar a existência do vírus. 

RECOMENDAÇÕES DO CDC

Mulheres grávidas e seus parcei
ros: 

•	 Mulheres grávidas não devem visi-

tar ou viajar para aquela área.
•	 Mulheres grávidas e seus parceiros 

que vivem ou irão viajar para aquela 
área devem usar repelente e roupas 
que cubram a maior parte do corpo 
possível. 

•	 Mulheres e homens que vivem ou 
viajaram para aquela área devem usar 
preservativo durante o período da 
gravidez. 

•	 Todas as mulheres grávidas nos Esta-
dos Unidos devem ser avaliadas para 
possível exposição ao vírus Zika em 
cada exame pré-natal.

•	 Mulheres grávidas que vivem ou 
costumam viajar para esta área devem 
realizar exame no primeiro e segundo 
trimestre da gravidez para verificar 
possível infecção pelo vírus.

•	 Mulheres grávidas com possível expo-
sição Zika e sinais ou sintomas devem 
realizar exame de identificicação do 
vírus.

Casais que    
estão plane
jando ter filhos: 

•	 Mulheres infectadas 
pelo vírus da Zika 
devem esperar pelo 
menos oito semanas 
e homens devem es-
perar pelo menos seis 
meses, depois que os 
sintomas aparece-
ram, para começar a 
planejar ter filhos.

•	 Mulheres e homens 
que vivem ou cos-
tumam viajar para 
aquela área devem 
consultar seu médico.

•	 Mulheres e homens 
que viajaram para aquela área devem 
esperar pelo menos oito semanas 
antes de planejar ter filhos.

Fonte: http://www.cdc.gov/zika/intheus/florida-update.html

Como crianças e 
adolescentes lidam 

com a morte 
É sempre um gran-

de desafio ter que lidar 
com a morte recente de 
um ente querido ou com 
uma doença terminal em 
família. Independente-
mente da idade da crian-
ça, é natural que ela seja 
afetada e demonstre al-
terações nos seus hábitos 
ou humor, reagindo à sua 
maneira e de acordo com 
a sua percepção e nível 
de desenvolvimento.

De bebê a três anos de 
idade:
•	 sentir	 as	mudanças	 nos	 adultos	 a	 sua	
volta;
•	demonstrar	alterações	na	sua	alimenta-
ção, digestão e sono;
•	ficar	mais	agressiva;
•	depender	mais	do	adulto	-	fisicamente	e	
emocionalmente.

Dos três aos seis anos:
•	pensar	que	a	morte	é	temporária;
•	que	a	culpa	é	dela	ou	que	pode	fazer	o	
morto renascer;
•	retroceder	no	seu	desenvolvimento,	tais	
como urinar na cama ou chupar o dedo.

Dos seis aos nove anos:
•	ter	medo	de	“apanhar”	ou	se	“contagiar”	
com a morte;
•	 preocupar-se	 com	 o	 defunto	 (onde	 e	

como está);
•	ter	fobia	da	escola.

Dos nove aos treze anos:
•	ter	mais	dificuldade	em	
se abrir;
•	fazer	menos	perguntas;
•	 preocupar-se	 com	 a	
própria morte ou de ou-
tro membro da família;
•	 queixar-se	 de	 dores	 fí-
sicas.

O que os adultos devem 
fazer para ajudar?
•	manter	a	rotina	e	os	há-
bitos saudáveis;

•	ler	livros	com	a	criança	sobre	a	morte	e	
o luto;
•	estar	muito	presente	física	e	emocional-
mente com a criança;
•	 explicar	 os	 acontecimentos	 com	 uma	
linguagem simples, sucinta, própria e ho-
nesta;
•	 ajudar	 a	 criança	 a	 expressar	 os	 seus	
sentimentos por intermédio das artes ou 
brinquedos;
•	explicar	a	realidade	e	assegurar	à	crian-
ça que ela não é responsável pelo que 
ocorreu;
•	 evitar	 dar	 responsabilidades	 extras	 à	
criança,	 como:	 “Agora	 você	 é	 o	 homem	
da	casa”;
•	canalizar	energias	para	esportes	e	mú-
sica;
•	pedir	ajuda	aos	amigos,	vizinhos	ou	fami-

liares para ficar com a criança, principal-
mente se a casa precisar ficar silenciosa.

Dos treze aos dezoito anos, o adolescen-
te poderá:
•	evitar	sentir,	pensar	ou	falar	no	assunto;
•	querer	 fugir	do	problema	por	meio	do	
uso de drogas, álcool, sexo, suicídio ou 
isolamento;
•	questionar	valores	religiosos.

Neste caso, o adulto deverá estar pre-
sente sem intromissão, falar das memó-
rias especiais em relação à pessoa que 
morreu, oferecer oportunidades para 
que o adolescente possa expressar seus 
sentimentos de luto (escrever cartas, por 
exemplo), emoldurar uma montagem 
ou criar uma caixa de memórias; buscar 
apoio com outros adultos, amigos e fami-
liares ou consultar um profissional.

O luto, assim como uma doença crô-
nica, é uma realidade para todos. Como 
cada um lida com isso é único, então é 
importante partilhar os complexos e múl-
tiplos sentimentos com um profissional 
da área. É muito importante oferecer à 

criança e ao adolescente a presença con-
sistente e muito amor.

Se a perda foi por homicídio, relembro 
a BSH - Bereaved Survivors of Homicide, 
ou seja, Sobreviventes de Homicídio em 
Luto. Sua cerimônia anual será na sexta-
-feira, dia 23 de setembro, das 9 às 11 ho-
ras. New Beginnings Church  13 Hampton 
Ave.,	Orlando,	Fl.	 32803	e	Langford	Park.

Telefone ou envie um e-mail se precisar 
de meu apoio (inclusive sobre o grupo de 
apoio para todos os recém-chegados imi-
grantes que se sentem desesperados). Para 
mais dicas e recomendações, permitam-
-me recomendar os meus dois e-books 
e	 vídeo,	 respectivamente:	 “Autoestima	 e	
Relacionamentos	 -	 Segredos	 Essenciais”;	
“Autoestima	-	Ferramentas	Indispensáveis	
e Segredos Saborosos para um Bem-Estar 
Físico	 e	 Mental”,	 (http://www.ortigao.
com/EbooksandVideos.en.html).

Este artigo baseou-se em materiais 
providos pelo Hospice of the Comforter 
(407-379-0490), um centro local de apoio 
a indivíduos e famílias em luto. Outro 
recurso local para crianças é New Hope 
(407-599-0909).

A localização exata da área a ser evitada 
fica entre a NW 5th Avenue para o oeste, US 1 
(Biscayne Boulevard) para o leste, NW/NE 38th 
Street para o norte e NW/NE 20th Street para o 
sul, englobando também as regiões conhecidas 
como Edgewater, Midtown e Design District.


