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Doenças respiratórias: como
se cuidar no outono-inverno

100 anos do Rádio

Repórter Esso
marcou a história no
radiojornalismo brasileiro
Foto: Reprodução

Heron Domingues, o Repórter Esso,
grande testemunha ocular da história

Ocular da História”. A pri
meira transmissão foi em
28 de agosto de 1941, pela
Rádio Nacional do Rio de
Janeiro, na voz de Romeu
Fernandes. Em São Paulo
o programa era transmiti
dio Record com
do pela Rá
Arthur Pic
ci
nini. Só em
1944, houve um concurso
para escolher a voz padrão
do Repórter Esso e o ga
nhador foi o gaúcho Heron
Domingues. Ao fim da Se
gunda Guerra Mundial,
Heron chegou a dormir nos
estúdios da Rádio Nacional
para ser o primeiro a dar a
notícia sobre o fim da guer
ra, ao receber um telegrama.
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Resfriado, Gripe
ou Covid?
Durante o período de ou
tono e inverno, de acordo

Foto: Freepik/Divulgação

A lavagem nasal pode ser uma boa solução para
aliviar o nariz entupido de crianças e idosos

com a doutora Milena, há
um aumento da incidência
de doenças respiratórias,
pode ser Gripe, Resfriado,
Covid, e até mesmo Rinites
e Sinusites. O médico é que
saberá fazer uma avaliação,
mas como ainda estamos vi
vendo numa pandemia, a
ideia é usar máscaras e não
sair doente por aí.
“A baixa temperatura e a
queda na umidade do ar faz
com que o nosso trato respi
ratório funcione com maior
dificuldade. Existe tam
bém durante o outono/in
verno uma maior tendência
a ficarmos em locais fecha
dos, sem ventilação e com
uma maior proximidade en
tre as pessoas. Isso faz com
que as doen
ças respirató
rias, ou seja, aquelas que
são transmitidas por gotícu
las respiratórias, aconteçam
de maneira mais eviden
te por conta dessas condi
ções”, alerta a especialista.
Portanto procure ficar em
lugares ventilados.
Outras vias de infecções
são as mãos, as quais tam
bém demandam atenção es
pecial. “A higiene das mãos
é indispensável para a pre
venção da transmissão de
vírus respiratórios e por
doenças causadas por bacté
rias, fungos e outros vírus”,

afirma Marcos Cyrillo, dire
tor da Sociedade Brasileira
de Infectologia (SBI). Já se
gundo Marcelo Otsuka, co
ordenador do Comitê de In
fectologia Respiratória da
ciedade Brasileira de In
So
fectologia, outra dica é em
relação ao uso de máscara.
“Isso é estratégia essencial
para a prevenção da trans
missão dos vírus respirató
rios fazendo com que haja a
diminuição das infecções”,
alerta. Além de uma boa hi
dratação nessa época do ano,
a alimentação adequada, a
manutenção de atividades
físicas regulares, e o uso de
roupas apropriadas.
Lavagem nasal
Em crianças e idosos as
doenças respiratórias podem
causar ainda outras manifes
tações como o nariz entupido
e a dificuldade para respirar.
Entretanto, um hábito muito
importante pode ser incluí
do na rotina diária de crian
ças e adultos, como o uso de
soro fisiológico 0,9% para fa
zer a limpeza nasal. Pode ser
spray, a jato contínuo ou se
ringa, de 3 vezes ao dia, mes
mo que não esteja resfriado.
Caso haja sintoma de algu
ma doença respiratória podese aumentar a aplicação.
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Com leitura firme, cla
ra e descontraída, vozes
graves, aveludadas, infle
xões cadenciadas e modu
ladas, num timbre macio e
suave... Essas eram as ca
racterísticas para ser um
speakers, ou melhor, locu
tor nas rádios mais impor
tantes do país. Eles eram os
cartões de visita das emis
soras. E com essas quali
dades, o Repórter Esso foi
o primeiro noticiário de ra
diojornalismo do Brasil que
não se limitava a ler as no
tícias recortadas dos jornais
e seus slogans mais famosos
eram: “O Primeiro a Dar as
Últimas” e “Testemunha

Sabe aquele ditado de vó:
não pegue friagem que vai
ficar resfriado? Pois é, tem
um fundo de verdade. Ape
sar de as doenças respirató
rias estarem mais relaciona
das com agentes nocivos
- como bactérias, vírus ou
áca
ros - mudanças bruscas
de tem
peratura podem ser
prejudiciais para o corpo se
gundo a dra. Milena Costa,
otorrinolaringologista, mem
bro da Sociedade Brasileira
de Otor
rinolaringologia. “É
impor
tante evitar contras
tes de temperatura, ou seja,
estar em um ambiente mui
to gelado com ar condiciona
do, por exemplo, e sair para
o calor do lado de fora, ou vi
ce-versa”, diz a médica.
Essa questão é mais gra
ve principalmente quando se
trata de pessoas com doenças
respiratórias prévias, como
Rinite Alérgica e Asma. “O
sistema respiratório leva um
tempo para se adaptar aos
contrastes de temperatura.
E quando é de maneira mui
to abrupta pode sim causar
um certo ‘choque’ no sistema
respiratório”. Dra. Milena
salienta também que uma
deficiência no sistema imu
nológico é uma condição indi
vidualizada e por isso sempre
deve ser pesquisada junto ao
médico de confiança.
“Por isso a importância
da prática de exercícios físi
cos constantes e moderados.
Uma boa alimentação que
contenha diversos grupos
alimentares e uma boa qua
lidade do sono. Esses hábitos
são capazes de garantir um
bom funcionamento do sis
tema imunológico na grande
maioria das pessoas”, alerta
a doutora.
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