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TESTEMUNHO MÉDICO CONTA COMO ELE, A MULHER E DOIS DOS TRÊS FILHOS, TODOS MÉDICOS, SUPERARAM A COVID

‘Covid é doença traiçoeira.
Precisa levar muito a sério’

CAMINHONEIROS

Em primeira pessoa, Wilson Cunha Junior, Gestor Médico do Grupo Sabin, professor e
médico endocrinologista, conta como a família toda superou a Covid: ‘Não é como gripe’

PROTEÇÃO. A NovaDutra
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Laboratório. Wilson Cunha Junior, gestor médico do Grupo Sabin

Eu peguei a
Covid-19.
Trabalho na
área da saúde
e minha esposa também.
Sou endocrinologista e dou
plantão e lido com pacientes
graves. Tenho três filhos médicos e também são intensivistas. Meu filho mais velho atende em São José dos Campos e
os familiares da mulher dele
moram na cidade.

Meus filhos trabalham em
hospitais de grande porte, e
não foi fácil. Eu, minha mulher
e os dois mais velhos pegamos. Só minha filha não. Ela
faz residência em Rio Preto,
na Faculdade de Medicina, e
atua na área da Covid.
A sorte foi que não tivemos
comprometimento respiratório. Ninguém precisou internar. Tivermos a doença de leve
a moderada. Eu tive dor de cabeça, febre, mal-estar, alteração de olfato e paladar, perda
de apetite e dor intensa.
Não é como gripe. Comecei
a melhorar depois do 13º dia
e minha esposa do 14º dia.
É uma situação prolongada
da doença e isso exige muita atenção. Desde o dia 15 de
maio voltamos a trabalhar.
Os dois filhos mais velhos
também pegaram a doença, incluindo o que trabalha em São
José dos Campos. Não tive
contato com eles. A última vez
que os vi foi no Natal.
Tem que levar a sério a doença. No mesmo dia do nosso
diagnóstico, saiu o de um colega médico, e ele acabou morrendo. É uma doença traiçoeira e ninguém está livre.
Há os casos mais graves e os
grupos de risco, mas temos
visto pacientes fora do grupo
de risco evoluir para a gravidade. É preciso tomar todos os
cuidados de higiene, usar máscara e evitar aglomerações.
Sabemos de gente que fez festa e reunião e metade da família adoeceu. O pior é quando a
doença complica.
Estamos aprendendo com a
pandemia. Meus filhos trabalham em contato com a Covid.
Foi importante terem tido a
doença e aprender a evolução e como é a melhora, para
tomarem decisões de forma
mais fácil, porque conhecem
a doença e sentiram na pele. É
melhor para abordar.
Há muita gente perdendo
familiares. Não é fácil o isolamento, mas vale a pena. Não
participei de nenhuma festa e
tomo todos os cuidados. Uso
máscara até dentro de casa. A
doença não escolhe.n

14de afastamento
ADias
com isolamento social
rigoroso têm que fazer
os diagnosticados com a
Covid-19, para não passar.

NovaDutra
distribui
máscaras
iniciou nesta sexta
(12) a distribuição de
máscaras de tecido para
caminhoneiros na Via
Dutra. A ação acontece
nos quatro pontos de
apoio, dois deles no Vale:
Queluz e Roseira.

ONU

Colégio de
São José faz
simulação
DEBATES. Mais de 300
estudantes participam, até
este sábado (13), da 15ª
edição do PoliONU, uma
das maiores simulações
estudantis da ONU,
idealizada por alunos do
ensino médio do Colégio
Poliedro.

PoliONU é uma
EE“Oexperiência
única.
Além de desenvolver
habilidades acadêmicas
tão importantes,
estimula também a
empatia, a sensibilidade,
a colaboração e o
pensamento crítico
frente aos problemas da
humanidade”.
Andrea Godinho
Coordenadora do Ensino
Médio do Colégio Poliedro
São José

HOSPITAL

Fábrica de
Jacareí doa
US$ 535 mil
RECURSO. Com fábricas

em Jacareí, a Gates
Corporation anunciou a
doação de US$ 535 mil
para entidades da cidade:
a Santa Casa de Jacareí e a
Associação Casa Fonte da
Vida, ambas atuando no
combate à Covid-19.

