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Mesmo ainda sendo desafiados 
pela pandemia da COVID-19, alguns 
estados e municípios ensaiam 
ou já estão em fase de transição 
pela reabertura das atividades 
econômicas. 

Nesta publicação, destacamos os 
desafios a serem enfrentados pela 
medicina, seja na área da cirurgia, 
anestesia, oftalmologia, cardiologia, 
seja em outras mais, pois o vírus 
da Covid-19 continua ainda sem 
uma vacina ou remédio, fazendo 
com que inúmeros protocolos e 
comportamentos sejam adotados 
pelos profissionais da saúde e 
também pela sociedade para convívio 
com o “novo” normal.

Nas páginas seguintes, além de 
destacarmos os desafios contra 
a  Covid-19 , trazemos conteúdos 
sobre a COAPH Saúde; o papel 
social da medicina em tempos 
de  Covid-19 ; direito médico com 
o renomado médico e advogado 

e nosso conselheiro, Dr. Mauro 
Gifoni; história sobre a origem das 
epidemias com a conselheira Dra. Ana 
Margarida; informe sobre a Semana 
Mundial da Alergia que será de 28/06 
a 04/07; além de muitos outros 
temas relevantes com a opinião de 
importantes especialistas.

Mesmo com a flexibilização da 
quarentena, é muito importante 
que todos continuem atentos na 
higienização das mãos com água e 
sabão, uso de álcool 70% ou álcool em 
gel, uso de máscaras e, sem dúvida, 
evitar aglomeração em ambientes 
abertos ou fechados. 

Para mais conteúdo e edições 
anteriores, acesse o nosso blog  
www.jornaldomedico.com.br e assine 
a Newsletter ou, se preferir, baixe 
gratuito o aplicativo Jornal do Médico 
(AppleStore ou GooglePlay).

Até o próximo número e boa 
experiência com nossos conteúdos! 
Cuide-se! Se puder, #fiqueemcasa! 
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MEDICINA PÓS-PANDEMIA
AUTOR: ASSESSORIA DE IMPRENSA, CAPUCHINO PRESS

TENDÊNCIAS 
DA MEDICINA 
pós-pandemia: 

informação, 
tecnologia e novos 
comportamentos

Especialistas apontam que a 
pandemia do coronavírus, 
bem como outras situações 
extraordinárias, acabam 

funcionando como aceleradores 
de muitos processos e criando 
tendências no mercado e na 
sociedade. Segundo o Dr. Hugo 
Leandro, emergencista, médico legista 
e diretor médico da Cooperativa 
de Atendimento Pré e Hospitalar 

as pessoas se viram com mais 
necessidade de orientações por 
meios mais rápidos como o telefone, 
o WhatsApp, mensagens de 
texto, telemedicina etc. Essas são 
plataformas que ajudam muito a 
combater e prevenir doenças por meio 
da informação. É importante sempre 
que as informações sejam de fontes 
confiáveis, oficiais ou recebidas 
e checadas diretamente com seu 
médico. 

- Avaliação armada – Outra grande 
tendência é a chamada avaliação 
armada, quando o paciente pode 
fazer o uso de alguns equipamentos 
por ele mesmo com a orientação de 
profissionais da saúde. O delivery 
de equipamentos médicos já é uma 
realidade que tem dado muito certo

- Compartilhamento de 
informações - A telemedicina 
permitirá acesso de imagem e voz 
criptografadas dos dois lados (médico 
e paciente) para garantir privacidade e 
segurança das informações. Com isso, 
será possível ainda que o prontuário 
médico – com certificação dos órgãos 
de controle – fique comum entre os 
profissionais para caso o paciente 
precise mudar seu médico ou ainda 
receber um diagnóstico mais preciso. 
Um médico em uma determinada 
localidade pode ainda mandar o laudo 
para colegas a distância que têm 
especialidade naquela determinada 
situação e o mesmo devolve com sua 
opinião, tornando o diagnóstico mais 
assertivo.   

(COAPH Saúde), é possível perceber 
na medicina algumas tendências de 
comportamento, de tecnologia e de 
relação médico e paciente no contexto 
pós-pandemia. Confira o que o Dr. 
Hugo Leandro aponta de mudanças 
no cenário da medicina nos próximos 
tempos: 

 - Mais informações por meios 
virtuais – Com a pandemia, 

- A telemedicina veio para ficar 
– A telemedicina – que prevê o 
contato entre médico e paciente por 
meios virtuais - é eficiente para um 
acompanhamento de um paciente em 
que o médico já o conhece, e precisa 
apenas checar a evolução do seu 
quadro. O contato físico ainda precisa 
acontecer na rotina médica, nada 
o substitui, mas é uma tendência 
que vem trazer mais praticidade nas 
consultas em que médico e paciente 
não podem se encontrar. 
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- Home Care – O Home Care 
consiste em dar continuidade ao 
tratamento hospitalar na residência 
do paciente quando não há mais 
necessidade de internação. O 
processo é feito a partir do trabalho 
de uma equipe multidisciplinar que 
acompanha o paciente, mantendo 
o nível de qualidade realizado no 
hospital. O atendimento na residência 
é bom para o paciente que passa a 
ter mais contato com a família e pode 
ter até uma recuperação mais rápida, 
além de reduzir os riscos de infecção 
hospitalar. Para a família, o Home 
Care significa menos deslocamento e 
um acompanhamento mais próximo 
de alguém que ama. 

- Tecnologia aliada à saúde – A 
partir da experiência internacional e 
de grandes hospitais brasileiros, a 
medicina tende a receber cada vez 

mais apoio da inteligência artificial. 
A integração de robôs para interagir 
com o paciente já é uma realidade 
no suporte ao acompanhamento 
médico. Outra tendência é a utilização 
de drones para atendimentos de 
urgência. Por exemplo, um familiar 
de um paciente que está tendo 
uma arritmia ou parada cardíaca 
aciona o seu serviço de saúde que 
envia rapidamente um drone com 
equipamento desfibrilador externo 
automático de fácil manuseio 
enquanto a equipe médica não chega.  

- Tendências dos cuidados 
paliativos – Outra mudança 
importante é em relação ao cuidado 
especializado de pacientes que 
precisam de atenção de profissionais 
da saúde, mas que não precisam 
de internação. Haverá o aumento 
da procura de uma assistência de 
saúde que seja mais de cuidado do 
que de tratamento. Por exemplo, 
hospitais e instituições de saúde 
fundamentalmente ligados a 
enfermagem, assistência social e 
psicologia.  Isso desocupa leitos, abre 
vagas em UTIs para quem realmente 
precisa e evita a exposição a infecções 
e complicações hospitalares. 

Internação
domiciliar 

Assistência materna
domiciliar

Assistência 
domiciliar 

Assistência em
cuidado paliativos 

Procedimentos de
enfermagem

Procedimentos de
medicamentos e vacinas

saúde 
SAIBA MAIS: (85) 3039-3030
www.coaph.com.br   homecare@coaph.com.brI

DESCONTOS ESPECIAIS PARA MÉDICOS E SEUS FAMILIARES

Levando saúde e bem-estar para os
pacientes, no conforto de seu domicílio e

na companhia de sua família.

HOME CARE
COAPH

S E R V I Ç O M É D I C O
D O M I C I L I A R 

Cuidado
mais próximo.

Atendimento
mais humano.

QUALIDADE EM SAÚDE
AUTOR: ASSESSORIA DE IMPRENSA, CAPUCHINO PRESS

A COAPH Saúde planeja lançar 
nas próximas semanas 
seu serviço exclusivo de 
teleatendimento médico, 

possibilitando consultas remotas com 
clínico geral, geriatra, dermatologista, 
cardiologista, dentre outras 
especialidades. Será um serviço 
seguro e com garantia de privacidade, 
com prontuário criptografado e um 
atendimento de excelência.

A COAPH Saúde conta com delivery 
de equipamentos médicos, como 

termômetros, medidores de pressão 
e oxímetros - todos com entrega 
em domicílio. Os equipamentos 
são entregues higienizados, sem 
exposição de riscos. Para a compra 
dos equipamentos, você pode 
ligar ou enviar WhatsApp para (85) 
99413.8583.

A COAPH Saúde realiza atendimento 
domiciliar em Fortaleza. Para contratar 
o serviço, você pode entrar em contato 
pelo telefone (85) 3039.3030.
Mais informações: www.coaph.com.br

Serviços
COAPH SAÚDE
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FLEXIBILIZAÇÃO 
precisa ser feita com 

responsabilidade

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

AUTOR: DR. SILVIO HENRIQUE BARBERATO
Cardiologista e diretor de Qualidade Assistencial da Sociedade Brasileira de Cardiologia

@sbc.cardiol
www.portal.cardiol.br

Retomada das atividades não deve enfraquecer medidas 
de prevenção e de higiene

A pandemia do novo 
coronavírus trouxe uma nova 
realidade. Grande parte da 
população manteve-se em 

isolamento, hábitos e cuidados de 
higiene foram intensificados, bem 
como passamos a evitar o contato 
físico e praticar o distanciamento 
social. A proposta da quarentena 
visou salvar vidas e conter o contágio 
pelo SARS-CoV-2. Gradativamente, 
estão sendo anunciadas medidas 
de flexibilização da quarentena e 
retomada das atividades para a 
reabertura da economia, inclusive 
para a área da saúde. 

Para reabrir comércio e serviços, as 
autoridades sanitárias municipais têm 
elencado diversas recomendações, 
como manutenção das medidas de 
distanciamento social, higienização 
das mãos e uso de máscara, além da 
testagem de funcionários, medição 
da temperatura dos clientes, 
redução ou horários alternativos de 
funcionamento, esquema de apoio 
para colaboradores (como creches), 
fiscalização e monitoramento 
sanitário. 

Na opinião da maioria dos 
epidemiologistas, entretanto, a 
flexibilização do isolamento social é 
mais segura quando há concomitante 
diminuição da curva de infectados 
e de óbitos, queda no número 
de internações por Covid-19 e 

disponibilidade de leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) acima 
de 60%. Tudo isso por um período 
sustentado de três semanas. Não dá 
para olhar um dos índices de forma 
isolada. Além disso, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) aponta a 
necessidade de ampla testagem 
na população, isolando os casos de 
Covid-19, bem como seus contatos. 

Nas atividades ligadas à saúde, 
também há protocolos a serem 
seguidos e cumpridos. Para os 
pacientes que procuram serviços de 
saúde de emergência, o atendimento 
não deve ser reduzido, mas mudanças 
são necessárias. É ideal que existam 
fluxos separados de circulação, 
atendimento e internação, conforme 
o risco de Covid-19 (indivíduos 
com baixo risco da doença versus 
indivíduos com doença confirmada ou 
suspeita). 

Para os atendimentos e 
procedimentos eletivos, que em sua 
maioria estiveram parados durante 
a quarentena, deve-se ponderar o 
benefício para o paciente contra o 
risco epidemiológico em cada local. Se 
adiar, isso poderá trazer consequência 
deletéria para a saúde daquele 
indivíduo? 

A recomendação do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) é que cabe 
a cada Conselho Regional de Medicina 

FREEPIK
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(CRM), no âmbito de sua jurisdição, 
autorizar ou não procedimentos 
eletivos (consultas e cirurgias) nas 
redes pública e privada, comunicando 
sua decisão às autoridades 
competentes, aos médicos e à 
população.

Nos casos em que se optar pelo 
atendimento, é importante que haja 
triagem prévia no agendamento, 
questionando sobre sintomas e/ou 
contato com pessoas infectadas pelo 
coronavírus. Também na chegada 

testagem periódica para quem está 
na linha de frente do atendimento. 
É aconselhável também testar o 
paciente antes de procedimentos 
invasivos sempre que possível.

Muito embora a falta de testagem 
em massa e a escassez de EPIs 
sejam grandes limitadores, o que 
não é exclusividade do Brasil, a falta 
de coordenação dos esforços das 
autoridades sanitárias nos três níveis 
(municipal, estadual e federal) e a 
consequente heterogeneidade das 
ações de enfrentamento à pandemia 
geram obstáculos importantes.

Mas o fundamental é que 
a população não fique sem 
atendimento, principalmente, 
os portadores de doenças 
cardiovasculares que devem estar 
atentos aos cuidados para evitar o 
contágio pelo novo coronavírus e 
manter o acompanhamento clínico 
adequado, pois o risco de morte 
para esse grupo de pessoas é de 
três a quatro vezes maior quando 
comparado à população geral. 

O alerta é necessário, porque 
as doenças cardiovasculares são a 
maior causa de mortalidade no Brasil, 
representando, aproximadamente, 
30% dos óbitos. Além disso, desde 
o início da pandemia, pelo temor de 
contrair a Covid-19, muitos pacientes 
deixaram de procurar atendimento 

médico, mesmo quando isso era 
necessário. De forma geral, as 
instituições de saúde perceberam 
drástica redução no atendimento de 
consultas, exames, cirurgias eletivas 
e emergências. Por causa disso, é 
possível que as taxas de mortalidade 
por infarto e derrame tenham se 
elevado nos últimos meses, embora 
ainda não existam dados oficiais 
consolidados no país. A Sociedade 
Brasileira de Cardiologia trabalha, 
atualmente, para compilar esses 
dados e apresentá-los em futuro 
próximo.

Apesar de todas as medidas e 
orientações para a retomada das 
atividades, ainda pairam dúvidas 
sobre a abertura do comércio em 
diversas cidades e as consequências 
que isso pode acarretar para os 
serviços de saúde locais. Além de 
não termos ainda indícios de queda 
uniforme e sustentada do número 
de internações e óbitos no país, uma 
grande limitação é que não temos 
feito a testagem em massa. Não 
é possível saber o número real de 
infectados em uma cidade ou região. 
Como selecionar aquele que já se 
infectou, ficou assintomático, já se 
encontra “imunizado”, e, portanto, 
pronto para trabalhar? Quem ainda é 
vulnerável à doença? 

A lição que tiramos dessa 
pandemia, em termos de saúde, 
é que algumas reflexões são 
necessárias. Se os serviços públicos 
já atuavam, muitas vezes, de forma 
precária, no limite da capacidade, a 
súbita demanda por leitos de alta 
complexidade trazida pela pandemia 
explicitou nossas dificuldades. Por 
outro lado, se não fosse o Sistema 
Único de Saúde (SUS), garantia de 
acesso universal à saúde do cidadão 
brasileiro, mesmo com todas as 
suas limitações, a situação poderia 
ser bem pior. A valorização da 
atividade profissional em saúde e 
o aprimoramento do SUS devem 
emergir como prioridades nas 
políticas de saúde pública no Brasil 
após a pandemia. 

Outra transformação acelerada 
pela Covid-19 foi a telemedicina, 
recurso tecnológico em saúde que 
deve perdurar após encerrado o 
surto. Tal fenômeno levanta questões 
éticas, legais, de segurança jurídica, 
reembolso, acesso digital universal, 
entre outras que merecem amplo 
debate na sociedade brasileira.

ao serviço, tem de ser medida 
a temperatura e novamente se 
questionar sobre sintomas. O menor 
número de acompanhantes (se 
possível, nenhum) deve comparecer 
ao estabelecimento de saúde. 

Todas as medidas de prevenção 
geral devem ser adotadas por 
pacientes e equipe de saúde 
(máscara, distanciamento e 
sanitização). Aos profissionais de 
saúde, continua a recomendação 
da utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) apropriados 
para cada tipo de atendimento 
ou procedimento e, se possível, 

A lição que tiramos 
dessa pandemia, em 

termos de saúde, é que 
algumas reflexões são 

necessárias. 
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Assistência médica e a 
pandemia da COVID-19:

O QUE É ESSENCIAL? 

AUTOR: DR. RENATO EVANDO MOREIRA FILHO
Médico e Advogado, Especialista em Direito Médico
e Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará
CREMEC 6921 OAB-CE 22667

renatoevandom@secrel.com.br

FREEPIK

A assistência médica, em 
tempos de pandemia da 
Covid-19, gerou uma nova 
forma de interagir e de 

decidir em face dos contínuos e 
diários desafios que se impõem aos 
esculápios. De fato, a sociedade foi 
surpreendida por um cenário que 
somente guardava paridade com as 
histórias de ficção. Encontramo-nos 
isolados e prenhes de cuidados que 
as autoridades sanitárias alertaram e 
determinaram ao cidadão comum, em 
geral, e aos profissionais de saúde, em 
particular.

Alguns aspectos do exercício 
da Medicina assumiram especial 
relevância nesse panorama, passando 
por vários cenários. Tanto assim, 
que ambos os conselhos médicos, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), 
com abrangência nacional e o Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Ceará (CREMEC), de atuação local, 
desde logo, tornaram disponível, para 
a categoria médica e para o cidadão, 
um sítio eletrônico nos quais foram 
inseridas diversas normativas de 
orientação, nos respectivos endereços: 
http://linhadefrente.cfm.org.br/ e 
https://www.cremec-covid-19.com.br/.

Oportuno lembrar que os conselhos 
de Medicina foram criados por 
meio da lei 3.268/57 – publicada 
no mandato do único presidente da 
República, eleito pelo voto popular, 

que era médico: Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, o JK. Nessa norma, em 
seu art. 2º, é possível observar: “O 
Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Medicina são os órgãos 
supervisores da ética profissional 
em toda a República e, ao mesmo 
tempo, julgadores e disciplinadores 
da classe médica, cabendo-lhes zelar 
e trabalhar por todos os meios ao seu 
alcance, pelo perfeito desempenho 
ético da Medicina e pelo prestígio e 
bom conceito da profissão e dos que a 
exerçam legalmente”. (grifamos)  

Sendo assim, com escopo de 
bem orientar a ética conduta dos 
médicos, destacamos algumas normas 
publicadas no período, referente a 
tópicos que emergiram nessa fase de 
pandemia pela Covid-19 com serviços 
essenciais da atividade médica. São os 
que se seguem:

• Teleconsulta Médica
• Receitas e Atestados Médicos 

com assinaturas digitai;
• Prescrições Médicas: “O caso 

(hidroxi)cloroquina” e outros 
protocolos

• Declaração de Óbito e 
sepultamentos. 

Considerando a essencialidade 
da prestação dos serviços 
médicos, muito dos quais não 
podem ser interrompidos - a 
exemplo de atendimentos 

MEDICINA ASSISTENCIAL



      Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena)       Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena) 16 17

psiquiátricos, avaliação pré-natal, 
acompanhamentos oncológicos, 
neurológicos e cardiológicos, além 
das perícias médico-legais - um 
novo paradigma foi encetado na 
corrente situação epidemiológica: a 
“teleconsulta médica”. Trata-se de 
uma das modalidades da nominada 
“telemedicina”. Nesta, diversos 
serviços médicos são norteados a 
distância sem a presença física do 
assistido, a exemplo da teleradiologia, 
telepatologia, teleorientação e 
teleinterconsulta. Com o alongamento 
da disseminação viral, ocorreu, de 
forma excepcional, a publicação de 
normas que, pela 1ª vez, no Brasil, 
autorizaram médicos a utilizar a rede 
internet para atendimento clínico. O 
disciplinamento de tal conduta está 
descrito na Lei Federal 13.989/2020 e, 
mormente, para os médicos cearenses, 
nas resoluções 56/2020 e 57/2020 
do CREMEC. Oportuno lembrar que é 
vedada a realização de “teleperícias”, 
bem como “exames ocupacionais 
sem proceder o exame clínico 
direto no trabalhador”, nos termos, 
respectivamente, dos pareceres CFM 
03/2020 e 08/2020. 

Outro aspecto de relevo envolve 
documentos frequentemente 
produzidos em  relação médico-
paciente: as receitas e o atestado 
médico. Como exposto, a consulta 
médica a distância é possível durante 
o período pandêmico. Na mesma 

toada, as diversas aplicações do 
atestado médico (a exemplo dos 
produzidos para fins administrativos, 
judiciais ou oficiosos), assim como as 
respectivas receitas de prescrições 
de medicamentos também poderão 
ser realizadas a distância por meio 
de certificações digitais, conforme 
o disposto na Portaria do Ministério 
da Saúde/Gabinete do Ministro (GM/
MS) nº 467/2020, incluindo o uso de 
assinatura eletrônica com certificados 
e chaves emitidos pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil.

outras prescrições) foram objeto de 
uso e indicações, até então, incomuns. 
Sobre o tema, manifestou-se o 
CFM por meio do parecer  04/2020 
que autorizou a prescrição médica 
de cloroquina e hidroxicloroquina, 
nos seguintes termos: “uso  em  
pacientes  com  sintomas  leves  no  
início  do  quadro  clínico em que 
tenham sido descartadas outras 
viroses (como influenza, H1N1, 
dengue) e  que  tenham  confirmado  o  
diagnóstico  de  Covid-19,  a  critério  
do  médico assistente,  em  decisão  
compartilhada  com  o  paciente,  
sendo  ele  obrigado  a relatar ao 
doente que não existe até o momento 
nenhum trabalho que comprove o 
benefício do uso da droga para o 
tratamento da Covid-19, explicando os 
efeitos colaterais  possíveis,  obtendo  
o  consentimento  livre  e  esclarecido  
do  paciente  ou dos familiares, quando 
for o caso”. 

 Um outro tópico de destaque na 
pandemia envolveu o preenchimento 
da Declaração de Óbito (DO) e, 

Também merece destaque a 
neoprescrição de protocolos para 
tratamento farmacológico dessa 
infecção viral. Debates calorosos 
e inflamados foram instigados, 
nas “redes sociais” e em outros 
meios de comunicação, a propósito 
de várias prescrições que, até 
então, não se conhecia o exato 
impacto no desenvolvimento da 
enfermidade. Medicamentos como 
(hidroxi)cloroquina, azitromicina e 
ivermectina (associados ou não a 

...é cristalino que diversas 
condutas se modificam 

no exercício da Medicina, 
considerando a essencial 

atividade destes 
profissionais, no seio 

social.  

• Segurança
• Taxas atrativas
• Benefícios exclusivos
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como consequência sanitária, 
o abreviamento dos rituais de 
sepultamento. O CREMEC se 
manifestou por meio de “orientações 
e recomendações aos médicos” 
no preenchimento da DO com 
possibilidade de inserir o termo 
“suspeita para Covid-19”, nas 
situações que não houver confirmação 
laboratorial, ao tempo do óbito.

In fine, sem ter a pretensão de 
esgotar o tema, é cristalino que 
diversas condutas se modificam no 
exercício da Medicina, considerando 
a essencial atividade desses 
profissionais, no seio social.  Nesse 
contexto, a pandemia da Covid-19 e 
tantas outras conjunturas ajudam a 
perceber o conceito do essencial, no 
pensamento do notável Dr. William 
Osler, que praticou a arte médica 
na transição dos séculos XIX e XX, 
enfrentando inclusive a pandemia 
da “gripe espanhola” de 1918: mais 
importante é saber que tipo de pessoa 
tem a doença do que saber que tipo de 
doença uma pessoa tem.
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O retorno das 
cirurgias eletivas no
”NOVO” NORMAL  
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Desde o final do ano passado, 
o mundo está passando por 
um período sem precedentes 
devido à pandemia da 

Covid-19. Essa epidemia global está 
interferindo em vários aspectos da 
vida cotidiana, principalmente na área 
de saúde. 

Em relação aos tratamentos 
cirúrgicos, ocorreu uma orientação 
acertada pelos órgãos sanitários 
para suspensão de qualquer 
procedimento eletivo, priorizando-
se somente os procedimentos de 
urgência e emergência, com o intuito 
de aumentar a oferta de leitos de 
enfermaria e unidades de terapia 
intensiva – UTIs para pacientes com 
infecção respiratória causada pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2.

Sem dúvida, esta medida se 
fará necessária até que os dados 
epidemiológicos de cada região 
permitam um retorno seguro ao 
“novo” normal da realização de 
procedimento cirúrgicos eletivos.

Para isso, é de suma importância 
que os serviços cirúrgicos e as 
instituições hospitalares tracem 
rígidas estratégias para manter 
em nível máximo a segurança do 
paciente e da equipe cirúrgica. Essas 
estratégias devem englobar medidas 
pré-operatórias, capacitações da 
equipe, observação rigorosa de 

equipamentos de proteção individual, 
atualização dos protocolos no centro 
cirúrgico e aumento nos cuidados e 
acompanhamento pós-operatório.

Sobre a avaliação pré-operatória, 
deve-se avaliar, criteriosamente, a 
situação epidemiológica do paciente 
no intuito de saber se ele apresenta 
sintomas respiratórios ou teve 
contato com portadores sintomáticos 
da doença há menos de 14 dias da 
cirurgia. Entretanto, se este não for 
o caso, é muito relevante repetir a 
triagem epidemiológica na semana 
que antecede a cirurgia e pesquisar 
o RT-PCR para SARS-CoV-2, 72 h 
antes do procedimento cirúrgico com 
o objetivo de identificar possíveis 
portadores e evitar que estes 
desenvolvam os sintomas no pós-
operatório, o que está associado com 
um aumento da morbimortalidade 
para esses pacientes.

Os pacientes devem ser orientados 
a permanecer isolados em domicílio 
por pelo menos sete dias antes da 
realização da cirurgia. Pacientes 
maiores de 60 anos ou com 
comorbidades cardíacas, pulmonares, 
renais, imunológicas devem ser 
orientados a postergar o tratamento 
cirúrgico se a condição clínica do 
paciente assim o permitir. 

Em relação à equipe, deve-se 
promover a capacitação de cirurgiões, 

CIRURGIAS ELETIVAS E A COVID-19
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enfermeiros, instrumentadores e 
técnicos de enfermagem quanto aos 
protocolos atuais de biossegurança. 
Deve-se se estimular a realização de 
simulações de situações críticas com 
o intuito de sedimentar os protocolos 
de segurança e diminuir o estresse 
da equipe. Todos os envolvidos no 
procedimento cirúrgico, envolvendo 
os setores de internamento, devem 
se restringir às áreas do ambiente 
hospitalar consideradas livres da 
Covid-19.

Além disso, é imprescindível a 
utilização de todos os equipamentos 
de proteção individual amplamente 
divulgados pelos órgãos sanitários 
e que constam nos guidelines das 
sociedades cirúrgicas, em especial, o 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões que 
está em consonância com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. Além disso, assegurar que 
todos os profissionais realizem 
paramentação e desparamentação de 
forma segura.

No ambiente cirúrgico, 
principalmente durante os 
procedimentos com indução 
anestésica, intubação e extubação 
orotraqueal ou procedimentos com 
geração de aerossóis, é recomendável 
que o paciente permaneça em sala 
com pressão negativa com filtro 
HEPA. A equipe cirúrgica deve 
permanecer fora da sala operatória 

até que o anestesiologista estabeleça 
a via aérea do paciente e esta seja 
conectada ao ventilador devidamente 
em sistema fechado com filtro. 
Estabelecer, no final, a desinfecção 
adequada para a sala cirúrgica cujo 
intervalo entre procedimentos pode 
variar de 30 minutos a 2 horas.

No pós-operatório, deve-se 
estruturar alas para assistência de 
casos suspeitos ou positivos para 
Covid-19 o mais independente 
possível dos casos não suspeitos. 
Preferencialmente, instalar o paciente 
em apartamentos individuais com no 
máximo um acompanhante, desde 
que ele esteja comprovadamente 
assintomático. É recomendável que, 
após a alta hospitalar, o paciente 
cumpra 14 dias de isolamento 
domiciliar.

Com todas essas estratégias, 
é vital que os serviços e as 
estruturas hospitalares avaliem de 
forma minuciosa a retomada dos 
procedimentos cirúrgicos eletivos, 
levando sempre em consideração a 
possibilidade de ter que interromper 
essas cirurgias caso o cenário 
epidemiológico local volte a se 
mostrar desfavorável.

DR. GLEYDSON BORGES NO CENTRO CIRÚRGICO
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Sociedade Cearense de 
Oftalmologia faz alerta 

e orienta médicos e 
clínicas nesse retorno
 PÓS-QUARENTENA

Já no inicio de Março estudos 
internacionais já sinalizavam que 
dentre os profissionais médicos 
mais acometidos estavam 

os oftalmologistas, isso devido à 
proximidade de contato médico-
paciente e ao ambiente de trabalho 
habitualmente restrito. 

Neste momento começamos a 
estudar formas de proporcionar 
a médicos, auxiliares e pacientes 
a segurança necessária para o 
desempenho da nossa atividade; visto 
que varias doenças oftalmológicas 
são considerados tempo-sensíveis 
e a interrupção do atendimento 
levaria a retardo do diagnostico, 
suspenção de tratamento e perda 
do acompanhamento e consequente 
dano visual ou cegueira de forma não 
reparável!

Sempre seguindo as orientações do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
da Associação Medica Brasileira (AMB) 
em um primeiro momento orientamos 
a suspenção de atendimentos e 
procedimentos eletivos, esse tempo 
nos foi suficiente para nos preparar 
para essa nova fase.

A Sociedade Cearense de 
Oftalmologia (SCO), seguindo 
orientações e normas colocadas 
pela Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), bem como, 
aspectos específicos do consultório 

AUTOR: DR. GEORGE CARNEIRO
Médico Oftalmologista e presidente da SCO, Sociedade Cearense de Oftalmologia
CREMEC 6682 RQE 2851

Georgemilio629@gmail.com
@georgeemiliioscarneiro
/georgeemilio.sobreiracarneiro

e atendimento oftalmológico 
criou conjuntamente com outras 
representatividades da oftalmologia 
nacional um protocolo de atendimento 
para retorno à atividade oftalmológica; 
orientando aos colegas a forma mais 
segura para o desempenho de suas 
atividades.

As orientações seguem cinco 
tópicos: 

• Agendamento;
• Fluxo de pacientes;
• Controle ambiental;
• Adequação de uso de EPI’s para 

cada setor da clinica;
• Centro cirúrgico.

No agendamento os pacientes 
são questionados sobre possíveis 
sintomas relacionados à COVID-19 e 
sobre a possibilidade de contactantes 
em casa.  São orientados a irem 
à consulta com o mínimo de 
acompanhantes possível, de 
preferencia sozinho, e direcionado 
especificamente a consulta, evitando 
que antes ou depois da mesma ter 
contato com outras pessoas em idas 
para supermercado ou qualquer outro 
estabelecimento. O uso de adornos e 
bolsas de grande volume também são 
desaconselhados nesse momento.

Orientamos que as consultas 
sejam realizadas por hora marcada, 
de preferencia sem atrasos, com 
distanciamento entre elas. Que a 

OFTALMOLOGIA PÓS-QUARENTENA
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marcação de pacientes idosos nesse 
primeiro momento tenha um dia ou 
horário especifico. E que o fluxo de 
funcionários e pacientes ocorra de 
forma objetiva par a se obter um 
distanciamento adequado. Evitando 
circulação na clinica e conversas 
paralelas.

Dentre os cuidados ambientais 
orientamos barreiras físicas ou 
marcação de 50 centímetros para o 
balcão da recepção, distanciamento 
de 1 a 2 metros entre pacientes/
acompanhantes, a depender de 
ser espaços fechados ou abertos. 
Disponibilizar álcool em gel. Retirar 
itens compartilhados como revistas 
e jornais. Manter um carpete úmido 
com agua sanitária a 2-2,5% a entrada. 
Optar sempre por descartáveis para 
agua, chá, café e produtos de higiene 
individual.

Algumas situações são especificas 
da oftalmologia: - Desaconselhamos 
o uso de oftalmoscópio direto e de 
tonômetro de sobro. Indicamos o uso 
de protetores plásticos ou acrílicos 
para lâmpada de fenda. Além de 
higienização de lentes diagnosticas e 
tonômetro de aplanação a cada uso.

Outra orientação da SCO é 
relação aos equipamentos de 
proteção individual (EPIs); existe 
uma adequação para cada setor e 
função desempenhada na clinica. 
Os protetores faciais (face shield) 
ou óculos são recomentados para 
todos que estiverem em atendimento 
ao paciente. As mascaras devem 
cobrir nariz e boca, lembrando que 
as de tecido não são consideradas 
EPIs perante a ANVISA; devendo 
ser seguida as recomendações 
da Nota Técnica GVIMS/GGTES/
ANVISA 04/2020 – Orientações para 
os serviços de saúde: medidas de 
prevenção e controle a COVID-19 
– sobre escolha de EPIs e sua 
paramentação e desparamentação.

No centro cirúrgico o controle deve 
ser ainda mais rigoroso, preconiza-se 
o uso de mascaras sem válvulas para 
todos os profissionais, redução do 
volume cirúrgico com distanciamento 
entre os procedimentos e sobre tudo 
termo de consentimento caso seja a 
opção do paciente fazer cirurgia de 
caráter eletivo neste período. 

No centro cirúrgico o 
controle deve ser ainda 

mais rigoroso, preconiza-
se o uso de máscaras 

sem válvulas para todos 
os profissionais, redução 

do volume cirúrgico...

A desinfecção e higienização do 
ambiente interno devem ser feita 
antes da entrada do primeiro paciente 
a clinica e internamente no consultório 
a cada troca de paciente, com atenção 
especial as portas e maçanetas. 

FREEPIKGOOGLE
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O PAPEL DO MÉDICO DO 
TRABALHO NO RETORNO
PÓS-ISOLAMENTO SOCIAL
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Em face dessa situação, os serviços 
de saúde precisaram se adaptar 
rapidamente, expandir o número de 
leitos, aumentar a disponibilidade 
de respiradores, estabelecer fluxos 
hospitalares, adquirir EPI’s , contratar 
e treinar novos profissionais, etc. Além 
disso, muitos setores interromperam 
suas atividades ou reduziram 
sua capacidade e, além disso, 
outras adaptações também foram 
necessárias para dar continuidade às 
atividades essenciais.

A Medicina do Trabalho é a 
especialidade médica que estuda a 
relação entre a saúde e o trabalho. Ao 
médico do trabalho cabe não somente 
prevenir os agravos relacionados 
à atividade laboral como também 
promover a saúde e qualidade de vida 
no meio ambiente do trabalho. Por 
conseguinte, a legislação brasileira 
exige que todas as empresas possuam 
um Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) e, 
em alguns casos, relacionando a 
atividade desenvolvida e o número 
de colaboradores, também é 
indispensável que haja um médico 
do trabalho no seu quadro de 
colaboradores. 

O PCMSO deverá considerar as 
questões incidentes sobre o indivíduo 
e a coletividade de trabalhadores, 
privilegiando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da A Covid-19 trouxe inúmeros desafios no mundo todo. Desde o momento 

que foram confirmados os primeiros casos, seus relatos vinham 
assustando a sociedade e os governos de vários países passaram a 
adotar medidas para tentar conter o avanço e os impactos da doença.

relação entre sua saúde e o trabalho, 
devendo ter caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce 
dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho. Portanto, nesse momento 
delicado em que tanto se discutem 
os impactos da Covid-19 na saúde 
e economia, o papel do médico do 
trabalho é fundamental exatamente 
por fazer o intermédio entre a saúde e 
o setor produtivo. Atualmente, alguns 
estados e municípios brasileiros 
estão passando por um momento de 
reabertura da economia: as indústrias, 
o comércio e os demais serviços estão 
retornando às suas atividades de 
acordo com os planos estratégicos 
determinados pelas autoridades 
governamentais.

Então a grande reflexão é: quais 
medidas devem ser adotadas pelas 
empresas?

Primeiramente, deve-se ter 
em mente que, mesmo quando 
todas as atividades retornarem, 
os cuidados relacionados à higiene 
e ao distanciamento devem ser 
rigorosamente mantidos. É importante 
atender todas as recomendações 
que o governo do Estado e as 
demais autoridades competentes 
recomendam nesse momento. 
Por exemplo, deve-se incentivar 
o trabalho em home-office para 
funções em que seja possível essa 
modalidade de serviço. Nesse sentido, 

MEDICINA DO TRABALHO NA PANDEMIA
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grandes empresas, no mundo todo, 
já anunciaram que irão incentivar o 
trabalho em home-office inclusive no 
pós-pandemia. Para isso, é importante 
cada empresa analisar junto ao seu 
colaborador como adotar essa medida 
de forma benéfica para ambos. A 
tecnologia, hoje, permite a realização 
de reuniões com pessoas localizadas 
em qualquer parte do mundo sem a 
necessidade de deslocamento físico. 

Além disso, o fluxo entre os 
departamentos deve ser avaliado, 
assim como a possibilidade de 

mudanças de escalas a fim de evitar 
a aglomeração de colaboradores no 
mesmo horário e no mesmo setor. 
Também se deve intensificar todas 
as medidas relacionadas à higiene, 
como incentivar, frequentemente, a 
higienização das mãos com água e 
sabão ou, quando não for possível, 
com álcool em gel a 70%. Máscaras 
também são equipamentos que 
precisam ser incorporados ao meio 
ambiente laboral e devem ser 
utilizadas durante todo o tempo em 
que o trabalhador estiver no serviço. 
Vale ressaltar que é necessário e de 
responsabilidade do empregador 
haver um treinamento para o uso 
adequado, a manutenção e o descarte 
das máscaras ou de quaisquer 
outros equipamentos de proteção. É 
importante também ter em mente que 
as máscaras reutilizáveis de tecido 
devem ser substituídas a cada 03 
(três) horas de uso, ou quando sujas ou 
úmidas. 

...procurem consultorias 
de saúde ocupacional 
e médicos do trabalho 

para auxiliar no 
desenvolvimento de 
programas para um 

retorno seguro...

Além disso, é importante o 
treinamento constante sobre as regras 
de etiqueta respiratória, uma vez que 
os colaboradores sintomáticos devem 
ser avaliados imediatamente. Outro 
ponto importante é a sinalização do 
distanciamento social. A mudança 
da disposição do mobiliários, por 
exemplo, as cadeiras permitem que 
tanto os colaboradores como os 
clientes se mantenham distantes. 
Também a questão da organização de 
filas são necessárias a fim de se evitar 
aglomerações desnecessárias nesse 
momento.

Por fim, a recomendação primordial 
que pode ser realizada é que todas 
as empresas, independente da 
atividade econômica, procurem 
consultorias de saúde ocupacional 
e médicos do trabalho para auxiliar 
no desenvolvimento de programas 
para um retorno seguro por meio da 
avaliação do espaço, do fluxo ou da 
necessidade de cada empresa.

FREEPIK
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A Anestesiologia, especialidade 
sempre ligada a desafios, 
se vê diante de mais um 
deles. Como será o retorno 

ao “normal” após a quarentena? 
A primeira dificuldade que 
enfrentaremos será entender o que 
será o “normal”, pelo menos, até que 
apareça um tratamento eficaz ou uma 
vacina.

Acredito que algumas medidas, 
implantadas por conta da pandemia, 
serão incorporadas ao dia a dia do 
anestesiologista como, por exemplo, 
o uso de rotineiro de proteção ocular 
para manipulação vias aéreas.

Talvez, hoje, o maior desafio seja 
saber o momento de se voltar as 
cirurgias eletivas, principalmente 
àquelas que não existe a necessidade 
de ser realizada em curto espaço de 
tempo quando se fala em evolução da 
doença, mas isso não leva em conta 
outras necessidades do paciente e 
essa parte não pode simplesmente ser 
esquecida. 

O retorno das cirurgias eletivas 
ocorrerá de forma gradual e, com 
certeza, se dará em momentos 
diversos Brasil afora. Evolução local 
da doença, disponibilidade de leitos 

hospitalares e de UTI serão fatores 
norteadores e decisivos para que esse 
retorno se dê de maneira segura para 
todos, principalmente para o paciente.

Além de todas as dificuldades 
elencadas, a anestesiologia tem 
uma outra demanda que já foi alvo, 
inclusive, de carta da Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia ao 
Conselho Federal de Medicina, 
Conselhos Regionais de Medicina, 
Ministérios Públicos Estaduais, 
indústrias farmacêuticas, ANVISA, 
Ministério da Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde que trata da 
escassez de medicações anestésicas 
nos estoques bem como solicita 
que medidas sejam tomadas, com 
a urgência que se faz necessária, 
de forma imediata para evitar que 
possíveis desfechos desfavoráveis aos 
anestesiologistas e, principalmente, 
aos pacientes, ocorram.

Por fim, é importante que diante 
de tantas variáveis existentes no 
contexto do retorno pós quarentena, 
as entidades médicas, os colegas 
médicos e as instituições hospitalares 
mantenham um diálogo constante 
a respeito do assunto para que tudo 
ocorra dentro da maior expectativa de 
segurança possível.

ANESTESIOLOGIA E A PANDEMIA

FREEPIK
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SAÚDE PÚBLICA

O COTIDIANO DO IJF 
NA PANDEMIA

e o retorno às atividades 
com o fim do 

isolamento social

Cuidar de vidas é que move 
o Hospital Instituto Dr. José 
Frota. Com o lema estampado 
em suas paredes – IJF 24h 

de Proteção à Vida, demonstra os 
princípios de sua fundação com a 
sociedade cearense, desde 13 de 
dezembro de 1936. A instituição 
está consolidada como referência 
em urgência e emergência frente 
aos diversos tipos de traumas, 
tendo toda a sua estrutura voltada 
para o pronto atendimento às 
vítimas, como uma unidade do 
sistema público municipal de saúde 
integrada ao SUS. O IJF segue em 
permanente aperfeiçoamento e 
busca pela expansão dos seus 
campos de atuação, de assistência, 
através de uma unidade quaternária, 
com evolução para a reabilitação, 
microcirurgia com reimplantes e 
transplantes de pele e ósseo, além de 
fomentadora do ensino, pesquisa e 
responsabilidade social. Assim estava 
trilhado o caminho da maior unidade 
de saúde do Ceará e um dos maiores 
hospitais de trauma do Brasil, 

com uma capacidade de 590 leitos 
instalados, sendo 33 em unidades 
de terapia intensiva (UTI), um corpo 
clínico com aproximadamente 2.200 
especialistas e 550 prestadores de 
serviço. Apenas no ano de 2019, 
a Emergência registrou 76.977 
atendimentos, além de 15.600 
internações, 35.902 consultas 
ambulatoriais, mais de 4.855 cirurgias 
de urgência e emergência, 5.269 
procedimentos eletivos, 153.536 
diagnósticos por imagem e 519.841 
exames laboratoriais.

O ano de 2020 começou com uma 
perspectiva de crescimento de 70% no 
número de cirurgias, tendo em vista a 
inauguração do novo centro cirúrgico, 
em fevereiro, possibilitando também 
a ampliação do número de cirurgias 
especializadas, o dobro de leitos para 
as cirurgias bucomaxilofaciais, uma 
nova ala de cuidados intermediários, 
prevista para maio, a duplicação dos 
leitos de UTI adulto, em julho, além 
da modernização dos diagnósticos 
por imagem, com a aquisição de 
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dois tomógrafos, uma ressonância 
magnética nuclear e um sistema 
de hemodinâmica. Contabilizamos, 
durante os dois primeiros meses do 
ano, a redução de novos atendimento 
em 4,3% e 07%, respectivamente, em 
comparação com o mesmo período 
do ano anterior, conforme tabela a 
seguir, com 5.966 atendimentos na 
emergência, sendo 70% de Fortaleza 
e 30% dos demais municípios do 
Estado. Já nos pacientes internados 
para procedimentos e tratamentos 
mais longos, a procedência se dividia 
por igual entre Capital e Interior. 

Em fevereiro também foi iniciado 
o projeto de desospitalização dos 
pacientes objetivando a redução do 
tempo de permanência de usuários 
nas unidades de passagem e o 
fortalecimento dos protocolos de 
segurança e controle de infecção, 
já preparando o hospital para a 
possibilidade da chegada do novo 
coronavírus em Fortaleza.

De fato, no início do ano, a 
emergência observou uma redução 
dos acolhimentos por traumas. 

Entretanto, a queda foi ainda mais 
acentuada após o registro dos 
primeiros casos de COVID-19 no 
Ceará. Com os Decretos Estaduais 
e Municipais estabelecendo os 
critérios para o isolamento social e a 
ampla divulgação nas mídias sociais 
e imprensa, sobre a importância do 
confinamento, observou-se uma 
redução 30% em novos registros 
no mês de março. Nesse momento 
também se estabelecia o plano 
da Prefeitura de Fortaleza, com 
o levantamento de leitos para o 
enfrentamento da pandemia de 
COVID-19. Com as novas salas de 
cirurgia em pleno funcionamento, 
o IJF conseguiu manter uma média 
de 1.000 procedimentos cirúrgicos 
por mês, permitindo a diminuição 
do tempo de permanência dos 
pacientes no hospital e, dessa forma, 
contribuindo para a implantação de 
leitos de alta complexidade que, para 
a pandemia de COVID-19, se traduzia 
em leitos de UTI à disposição da rede 
municipal de saúde.

 A direção analisou as 
alternativas existentes e, como 

o prédio do Novo IJF 2 seguia em 
obras, foram apresentadas opções 
que permitissem o acréscimo de 
175 leitos, conforme análise de 
demanda da Secretaria da Saúde 
de Fortaleza. Com a indispensável 
colaboração do corpo clínico, as 
alternativas apontavam para a 
adaptação de enfermarias nos 
primeiros pavimentos do anexo, já 
em funcionamento, e o incremento 
gradual de novos espaços, nos 
andares seguintes, sem necessidade 
da espera pela finalização de toda 
a construção, tendo em vista a 
pressa e a relativa facilidade para a 
transformação de leitos de enfermaria 
em UTIs.

Em seguida temos um resumo 
do que seriam estendidos para 180 
leitos a fim de otimização de equipes 
assistenciais (tabela 2).

Enquanto isso, já que o IJF deveria 
permanecer atendendo os casos de 
urgências e emergências por trauma, 
a gestão do hospital destacou a opção 
que não comprometesse a rotina do 
Centro Cirúrgico do IJF 2. Por fim, 
o cálculo foi fechado em 180 leitos 
dedicados tratamento das vítimas 
de complicações por Covid-19, 
entre enfermarias e unidades de 
alta complexidade equipadas com 
monitores, ventiladores mecânicos 
e bombas de infusão de líquidos ou 
drogas.

 
Devido a redução subsequente de 

pacientes no IJF, além da diminuição 
de atendimentos na emergência, 
a continuidade das cirurgias 
transcorrendo durante todo o período 
da pandemia e consequentemente 
foram liberados leitos, o que reduziu 
a taxa de ocupação, possibilitando a 
transferência dos pacientes do IJF 2 
para o IJF 1 e liberando a abertura de 
mais leitos especiais para COVID-19, 
de tal forma que, em apenas 74 
dias, 150 leitos, sendo 100 deles em 
unidade de tratamento intensivo, já 
estavam disponíveis para pacientes 
com complicações graves pelo novo 
coronavírus.

 
A COVID-19 torna-se endêmica e o 

IJF passa a receber no seu cotidiano 
pacientes com trauma e suspeitos 
de COVID-19, tendo a necessidade 
de uma estrutura intermediária, 
que pudesse recebê-los e mantê-
los devidamente isolados durante a 
investigação clínica, para a contenção 
dos riscos de contaminação dos 
demais pacientes e do corpo clínico, 
que já sofria com uma redução de 40% 
dos seus membros, pelo afastamento 
relacionado aos ricos da idade e 
comorbidades. Assim, foi pensado na 
criação da Unidade de Precaução de 
Gotículas (UPG), para a acomodação 
segura, conforme os protocolos 
internos da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH).
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O IJF foi atravessando a pandemia 
contribuindo para o salvamento 
de vidas e somando mais de 500 
famílias atendidas, até o momento, 
pelas equipes das unidades 
especiais. A capacidade poderia 
ter sido maior, se não fossem as 
dificuldades encontradas no acesso 
aos equipamentos essenciais, como 
bombas de infusão, monitores e, 
principalmente, de ventiladores 
mecânicos.

Nos primeiros 20 dias corridos de 
junho, houve um aumento de 20% 
do movimento de atendimentos na 
Emergência do IJF, sem que os leitos 
das unidades especiais COVID-19 

tenham sido reintegrados aos 
pacientes vítimas de trauma. Nesse 
patamar, retoma-se o planejamento 
para a volta das rotinas do IJF 2, 
observando a possibilidade do 
aumento de casos de trauma e a 
redução de contágio pela COVID-19, 
conforme relatórios epidemiológicos. 
A liberação das enfermarias das 
primeiras unidades do IJF 2 são de 
suma importância para acolhimento 
dos novos pacientes traumatológicos 
e já passam a ser reconfiguradas 
no decorrer do mês de julho/2020. 
Na sequencia, os demais espaços 
serão retomados, porém, com a 
manutenção de leitos especiais 
adequados à proteção de contágio 
por COVID-19, visto que novos casos 
da doença permanecerão surgindo, 
até que a fórmula de imunização 
permanente seja desenvolvida.

O retorno das atividades normais 
do IJF já está em andamento, 

sendo formatado, por exemplo, 
pelas orientações da Comissão de 
Priorização da Agenda Cirúrgica para o 
Momento da Pandemia da COVID-19, 
composta por membros da diretoria, 
das coordenações e representantes 
do corpo clínico. As deliberações 
também estarão atentas às normas 
do Conselho Regional de Medicina, 
nas Recomendações para Cirurgias 
Eletiva, publicada em 23/06/2020, a 
Nota Técnica Gvims/Ggtes/Anvisa Nº 
06/2020, revisada em 29 de maio de 
2020, que estabelece “Orientações 
para prevenção e controle de 
infecções pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) em procedimentos 
cirúrgicos” (ANVISA, 2020), e as 
“Orientações para o retorno de 
cirurgias eletivas durante a pandemia 
de COVID-19”, subscrito por várias 
especialidades médicas, além da Nota 
Técnica da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar do IJF. 

As deliberações também 
estarão atentas às 

normas do Conselho 
Regional de Medicina, 
nas Recomendações 

para Cirurgias 
Eletiva, publicada em 
23/06/2020, a Nota 
Técnica Gvims/Ggtes/
Anvisa Nº 06/2020, 

revisada em 29 de maio 
de 2020...
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Vivemos hoje uma época 
incomum, uma pandemia 
causada por um vírus novo, 
o qual pouco se sabe. O novo 

coronavírus (SARS-COV-2), responsável 
pela COVID-19, tem causado mortes 
no mundo todo e ainda não temos 
um tratamento específico para essa 
doença. Em meio ao medo que essa 
patologia tem causado, os profissionais 
médicos têm lidado com um dilema 
ético complicado: o que fazer quando 
um paciente que testa positivo para 
COVID-19 precisa de internação 
hospitalar e o mesmo recusa-se a 
receber o tratamento? 

Há, na literatura, diversos pareceres 
sobre esse assunto, de diversos 
conselhos estudais de medicina do 
país (CREMES, CREMEC, etc), muitas 
divergências e dúvidas, o que dificulta 
mais ainda a vida do profissional 
médico. Tentarei aqui fazer um resumo 
do que existe de lei e de pareceres 
para esclarecer essas dúvidas para que 
possamos lidar com essa situação um 
pouco mais tranquilos, baseadas no 
Código de Ética Médica e nos citados 
pareceres. 

É sempre importante, antes de 
tudo, que se respeite os principais da 
beneficência e da autonomia. Afinal, o 
pilar central da Medicina é “primum non 
nocere” ou seja, antes de tudo, fazer o 
bem e não causar dano. É uma diretriz 
que remonta a Hipócrates. Além disso, 

de acordo com a Constituição Federal, 
no seu Art. 5°, inciso II, ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

O princípio II dos princípios 
fundamentais do Código de Ética 
Médica diz: “o alvo de toda a atenção 
do médico é a saúde do ser humano, 
em benefício da qual deverá agir 
com o máximo de zelo e o melhor 
de sua capacidade profissional”. Diz 
ainda, no artigo 32, que “é vedado 
ao médico deixar de usar todos os 
meios disponíveis de diagnóstico 
e tratamento, cientificamente 
reconhecidos e a seu alcance, em favor 
do paciente”. 

E sobre o tema desse artigo, o código 
diz, no seu artigo 86, que “é vedado ao 
médico deixar de fornecer laudo médico 
ao paciente ou a seu representante 
legal quando aquele for encaminhado 
ou transferido para continuação do 
tratamento ou em caso de solicitação 
de alta”. Portanto, devemos respeitar as 
decisões do paciente/representantes 
legais, desde que não haja risco 
eminente à vida. 

É clara também a Portaria do MS/
GM n°1.820, de 13 de agosto de 2009, 
que fala sobre os direitos e deveres 
dos usuários de saúde e, no seu art. 
4°, inciso XI, “assegura que é direito 
do paciente escolher alternativa ao 
tratamento proposto, quando houver, 
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que tudo seja registrado no prontuário, 
as explicações dadas ao paciente e 
aos seus acompanhantes, enfatizando 
a argumentação médica a favor da 
permanência do doente no hospital. 
Além disso, deve ser anexada 
uma declaração do doente ou de 
seu responsável legal de ter sido 
devidamente esclarecido acerca do 
quadro clínico da pessoa internada e 
dos eventuais riscos inerentes à alta 
hospitalar. E, ao sair do hospital, tem 
o paciente direito, tanto quanto os 
demais enfermos, à receita, ao relatório 
de alta, ao atestado médico.

Então, o paciente que pede alta, 
em desacordo com a avaliação do seu 
médico assistente, tem o direito de 
receber atestado médico ou relatório 
de alta? Tem direito à receita? Em 
tal circunstância, da alta a pedido, 
o médico que aceita prescrever os 
medicamentos que o enfermo vinha 
tomando não está sinalizando que 
concorda com a alta? A resposta é sim! 

Os médicos temem ser acionados 
judicialmente por omissão de socorro 
caso não prescrevam nada para casa 
ou de serem punidos caso o doente 
piore por ter saído precocemente do 
hospital. Mas há também o temor 
de o doente ser impedido de sair do 
hospital e acusarem o médico por 
constrangimento ilegal. 

Quanto a isso, é sabido que a 

e à consideração da recusa ao mesmo”. 
E o Código de Ética Médica diz, em seu 
artigo 31 que “é vedado ao médico 
desrespeitar o direito do paciente ou 
de seu representante legal de decidir 
livremente sobre a execução de práticas 
diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente risco de morte”. 
Portanto, deve-se sempre atentar aos 
diretos do paciente de decidir sobre si e 
aos deveres e às função do médico com 
o bem-estar do seu paciente. 

Nesse contexto, é indispensável se 
certificar e registrar que o paciente 
ou seus representes legais tenham 
plenamente capacidade de julgar e 
decidir sobre a sua condição, pois 
necessitam estar bem orientados 
(tempo, espaço, auto-orientado) e 
com discurso coerente. Situações que 
podem ser duvidosas como depressão, 
ideação suicida, esconder maus-tratos, 
delirium ou desorientação podem ter 
decisão compartilhada com o serviço de 
psiquiatria através de parecer. Lembrar 
que quem decide é o paciente (quando 
é legalmente maior) e que deve ter sua 
autonomia respeitada, mesmo contra a 
vontade de familiares.

O que nos leva a algumas perguntas 
importantes: há risco de morte para o 
paciente? Em caso afirmativo, trata-se 
de risco iminente ou a médio prazo? Ou, 
ainda, está em coma?  

Se o médico estiver convicto de 

que a alta não é, naquele momento, 
o melhor para o doente, deve tentar 
convencer a família ou o paciente a 
manter o doente no hospital. No caso 
dos pacientes COVID-19 positivos, 
deve-se apelar para a consciência da 
pessoa, que sua alta seria um risco 
aos demais membros da sociedade, se 
não forem tomados todos os cuidados 
necessários, além de precisar informar 
a autoridade sanitária local para o 
adequado monitoramento.

Se o médico não for bem-sucedido 
na tentativa de manter o paciente 
internado, não  deverá o médico se 
omitir do seu dever fundamental em 
relação aos que buscam sua atenção 
médica. Pelo exposto acima, nos artigos 
31, 32 e 86 do Código de Ética Médica, 
o fator de não concordamos com a 
alta, salvo em caso de risco eminente 
à vida, não tornam o doente menos 
digno de toda a dedicação médica. O 
que deve ser feito é sempre orientar 
muito bem a família dos riscos da alta 
precoce e se, mesmo assim, decidirem 
pela alta, o médico deve orientar 
sobre o direito de serem novamente 
atendidos, sobre os sinais de alerta 
que o paciente possa apresentar para 
trazê-lo imediatamente ao hospital 
e fornecer atestados e receitas com 
as medicações que julgar necessário, 
dentro do possível, para continuar seu 
tratamento onde desejar. 

Após isso, é de suma importância 

legislação penal afasta a figura do 
constrangimento ilegal na situação 
em que se dá “a intervenção médica 
ou cirúrgica, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, 
se justificada por iminente perigo de 
vida” (Código Penal Brasileiro, artigo 
146, § 3°. I).

Portanto, essa é a linha a ser 
adotada, seja o paciente COVID-19 
positivo ou não, a não ser que ocorra 
risco iminente de morte, quando o 
médico deve-se negar a liberar o 
paciente, e o que impera é o esforço 
para salvar a vida, em detrimento 
da autonomia do doente ou de sua 
família. Nesses casos, o médico pode 
acionar, inclusive a polícia para manter 
o paciente sobre cuidados, registrar 
SEMPRE tudo no prontuário, que o 
médico está agindo em benefício do 
paciente. E se, mesmo assim, vier 
a ser processado posteriormente 
pelo paciente ou família, terá sólidos 
argumentos para uma boa defesa. 

É sempre importante manter um 
diálogo aberto e uma boa relação com 
a família a fim de que se evite essas 
situações, sendo fundamental que o 
médico sempre respeite os princípios 
básicos da prática médica, como os da 
autonomia, da beneficência e da não 
maleficência. 
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É inquestionável o direito do 

paciente de participar de 
qualquer decisão pertinente 
ao seu tratamento médico, 

bem como o dever do profissional, 
independentemente de sua 
especialidade, de informar numa 
linguagem clara e acessível e nunca 
alarmista ao doente leigo sobre 
os riscos e benefícios envolvendo 
sua patologia e a terapêutica 
indicada. É importante que, nesse 
documento, fique descrito de forma 
transparente ao paciente e/ou ao seu 
responsável legal a possibilidade de 
respostas imprevisíveis e inevitáveis 
decorrentes de reações orgânicas e/
ou genéticas individuais, mas que, 
caso aconteçam, receberão o melhor 
tratamento possível de acordo com a 
ciência da especialidade.

A legislação brasileira ratifica tal 
obrigatoriedade, estando explícito 
no Art. 6ª do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC): são direitos 
básicos do consumidor, inciso III – “A 
informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta da quantidade, 
características, composição, qualidade 
e preço, bem como os riscos que 
apresentem”.

Em seu Art. 8º, estabelece ainda 
o CDC: “os produtos e serviços 
colocados no mercado de consumo 
não acarretarão riscos à saúde ou 

DIREITO MÉDICO

FREEPIK

à segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua 
natureza e função, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, 
a dar as informações necessárias e 
adequadas a seu respeito.

Também a jurisprudência pátria 
destaca a sua importância para 
o direito e a sociedade, como se 
constata no REsp 436827/SP – 
Julgado 01/10/2002. Relator Min. Ruy 
Rosado de Aguiar: Responsabilidade 
Civil Médica – Consentimento 
informado – “A despreocupação 
do facultativo em obter seu 
consentimento informado pode 
significar nos casos mais graves 
negligência no exercício profissional. 
As exigências do princípio do 
consentimento informado devem ser 
atendidas com maior zelo na medida 
em que aumenta o risco ou o dano”. 

O Código de Ética Médica (CEM), 
Res. CFM nº 2217, de 27/09/2018, 
modificado pelas Resoluções CFM 
nº 2.222/2018 e 2.226/2019, 
determina em seu Art. 31 do Cap. 
5 – RELAÇÃO COM PACIENTES 
E FAMILIARES: “É vedado ao 
médico: “desrespeitar o direito do 
paciente ou de seu representante 
legal de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas 
ou terapêuticas, salvo em caso 
de risco iminente de morte”. Já 
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no seu Art. 34, veda ao médico: 
“deixar de informar ao paciente o 
diagnóstico, o prognóstico, os riscos 
e os objetivos do tratamento, salvo 
quando a comunicação direta possa 
lhe provocar dano, devendo, nesse 
caso, fazer a comunicação ao seu 
representante legal.

O próprio Código Civil Brasileiro 
(CCB), em seu Art. 15, estabelece: 
“ninguém poderá ser constrangido 
a submeter-se, com risco de 
vida, ao tratamento médico ou 
à internação cirúrgica”. Já no Art. 
186, define: “aquele que, por ação 
ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato 
ilícito”.

Não há dúvida de que a indicação 
de método diagnóstico ou terapêutico 
é inerente à responsabilidade 
do médico que é detentor do 
conhecimento científico especializado, 
mesmo assim, a sua realização não 
pode ser praticada em geral, sem a 
concordância explícita do paciente, o 
principal interessado.

Por sua vez, o Código Penal 
Brasileiro (CPB), no Cap. VI – DOS 
CRIMES CONTRA A LIBERDADE 
INDIVIDUAL, Art. 146, define o 
crime de Constrangimento Ilegal: 
“constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, ou 
depois de lhe haver reduzido, por 
qualquer outro meio, a capacidade 
de resistência, a não fazer o que 
a lei permite ou a fazer o que ela 
não manda: Pena – Detenção de 3 
(três) meses a 1 (um) ano, ou multa”, 
deixando evidente a sua aplicação ao 
médico que não cumprir as normas 
do Código de Ética Médica (CEM), 
ao descrever em seu § 3º: “Não se 
compreendem na disposição deste 
artigo: I - A intervenção médica ou 
cirúrgica, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante 
legal, se justificada por iminente 
perigo de vida. II - A coação exercida 
para impedir suicídio.

O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) está plenamente 
amparado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) em sua Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
bem como na Constituição Federal 
Brasileira de 1988, garantindo ao 
cidadão o direito de consentir ou 
rejeitar qualquer quaisquer indicações 
técnicas de caráter preventivo, 
diagnóstico ou terapêutico que 
possam representar risco ou dano 
à sua integridade física, psíquica ou 
social.

Dessa forma, a Constituição Federal 
de 1988, Cap I, Título II, Art. 5º, X, 
preconiza os Direitos e Garantias 
Fundamentais, determinando: “são 
invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação”.

Tudo isso está ratificado no citado 
CEM que, no Cap. IV – DIREITOS 
HUMANOS, estabelece – Art. 22 – É 
vedado ao médico: “deixar de obter 
consentimento do paciente ou de seu 
representante legal após esclarecê-lo 
sobre o procedimento a ser realizado, 
salvo em caso de risco iminente de 
morte”.No Art. 24 – “deixar de garantir 
ao paciente o exercício do direito de 
decidir livremente sobre sua pessoa 
ou sem bem-estar, bem como exercer 
sua autoridade para limitá-lo”.

É fundamental que o TCLE 
seja individualizado e adequado 

às condições de momento de 
cada paciente (o que deve ser 
levado em conta com especial 
cuidado, sobretudo, em casos 
de grave pandemia como a atual 
da Covid-19), como já destacado 
numa linguagem plenamente 
acessível a leigos, evitando-se 
uma conduta, infelizmente com 
relativa frequência, de elaboração de 
protocolos padronizados por alguns 
médicos e entidades hospitalares, 
que são assinados pelo paciente 
e/ou responsável legal, sem que 
sejam esmiuçadas as características 
mais importantes da patologia e de 
outras comorbidades do enfermo 
e sem referência à possibilidade 
de respostas orgânicas individuais 
imprevisíveis e danosas, a despeito de 
toda a adequada assistência médica e 
hospitalar.

Nessa fase de pandemia da 
Covid-19, é essencial que o médico 
assistente e/ou a própria direção 
técnica da entidade hospitalar 
elaborem um TCLE comunicando 
detalhadamente que o paciente 

...é essencial que o 
médico assistente e/ou 

a própria Direção Técnica 
da entidade hospitalar 
elaborem um T.C.L.E. ...

FREEPIK
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buscou atendimento para 
tratamento específico de uma 
patologia previamente definida ou 
ainda sob investigação diagnóstica 
não relacionada com essa virose 
potencialmente grave, esclarecendo 
seus sinais e sintomas, bem como 
todas as providências a serem 
tomadas como objetivos diagnósticos 
e terapêuticos sem descuidar de 
informar ao enfermo sobre os riscos 
de desenvolvimento de contato com o 
vírus na própria instituição hospitalar 
ou que, mesmo sem apresentar 
ainda qualquer sintoma pertinente à 
mesma, pode sim, já ter chegado ao 
hospital infectado pelo coronavírus 
por meio de interação com algum 
paciente já contaminado em via 
pública ou inclusive em seu ambiente 
domiciliar.

Outrossim, deve também ser 
avisado que, independentemente de 
todos os cuidados efetivos que lhe 
serão permanentemente prestados 

para o controle de sua doença de 
base sob avaliação diagnóstica, 
lhe serão proporcionadas todas as 
medidas preventivas de isolamento, 
higienização e prevenção para 
proteção contra essa pandemia, além 
de iniciado o tratamento adequado de 
acordo com o seu quadro clínico de 
momento.

O paciente deve igualmente ser 
informado que é absolutamente 
impossível, mesmo tratando-se de 
um hospital que não está inicialmente 
destinado ao tratamento de infecção 
pelo coronavírus, se assegurar que 
esse agente patológico não esteja 
presente ali, sendo conveniente 
atentar para o dever de informar 
inclusive sobre a possibilidade 
de qualquer dos profissionais 
responsáveis por sua assistência 
já ser um possível portador desse 
agente infeccioso ainda que não 
apresente nenhum sinal ou sintoma 
relativo a esta patologia.

Isso posto, por exemplo, mesmo 
que compareça para uma consulta 
visando ao tratamento clínico ou 
cirúrgico com diagnóstico pré-
estabelecido, não se pode olvidar da 
obrigação de relatar para o paciente 
que persistirá exposto e sujeito a 
contrair esta virose tanto pelo contato 
com outros pacientes, funcionários ou 
operadores de saúde já portadores da 
virose, havendo uma possibilidade de 

qualquer pessoa contaminada evoluir 
para um estágio grave, podendo 
precisar de atendimento em UTI, 
necessitando de suporte ventilatório, 
havendo risco de evolução para óbito.

Também é recomendável que seja 
informado sobre a possibilidade de 
que vários profissionais de saúde 
encarregados de seu tratamento 
podem precisar ser afastados de 
suas atividades por terem também 
contraído essa enfermidade de alto 
risco.

Outro dado fundamental que não 
pode ser omitido, neste documento 
de alta relevância para o paciente 
e sua família, é a informação sobre 
a necessidade de isolamento e a 
proibição de visitas presenciais de 
familiares ou amigos, os quais serão 
informados, na medida do possível, 
por meio de telefone ou internet das 
suas condições de momento e da 
evolução do seu quadro clínico pelo 
tempo em que permanecer internado, 
o qual não pode ser previsto de forma 
concreta.

Da mesma maneira, não se pode 
deixar de esclarecer que não existe 
ainda terapêutica específica para 
controle dessa patologia, nem 
mesmo remédios reconhecidamente 
eficazes a serem aplicados de forma 
preventiva, incluindo vacinas que 
serão da maior importância no 

futuro para proteção da humanidade 
mundial. 

É importante constar no TCLE 
que pacientes portadores de 
enfermidades tais como diabetes, 
hipertensão arterial, cardiopatias, 
neoplasias e outras doenças 
comprometedoras da imunidade 
corporal, bem como pessoas acima 
de 60 anos de idade estão inseridas 
num patamar mais elevado de riscos, 
com maior potencial de gravidade e 
de evolução para a morte, mesmo 
recebendo toda a atenção médico-
hospitalar possível.

Convém que conste ainda no final 
do termo que o paciente assuma 
ter recebido todas as explicações 
pertinentes ao caso, entendendo 
tudo que lhe foi explicado com muito 
zelo e atenção, inclusive confirmando 
ter tido a oportunidade de fazer 
perguntas e dirimir todas as dúvidas 
sobre seu problema de saúde, razão 

É importante constar 
no T.C.L.E. que 

pacientes portadores 
de enfermidades 

tais como diabetes, 
hipertensão arterial, 

cardiopatias, neoplasias 
e outras doenças 

comprometedoras da 
imunidade corporal...

...lembrar que em toda 
pesquisa é obrigatória 
também a elaboração 

de um Termo de 
Consentimento Livre 
e Esclarecido para o 
paciente ou cidadão 

que se submete 
voluntariamente ao 

procedimento...
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pela qual autorizou o tratamento 
indicado assinando o referido 
documento.

O que se espera é que essa 
pandemia seja controlada o mais 
rapidamente possível e que a ciência 
médica seja aperfeiçoada num 
intervalo curto de tempo com o 
desenvolvimento de técnicas capazes 
de curar essa patologia tão grave, 
bem como que as pesquisas sejam 
aceleradas e eficientes na criação de 
vacinas extremamente eficazes para o 
seu controle.

Por fim, tratando-se de doença 
nova e de extrema gravidade, não 
há dúvidas de que muitas pesquisas 
científicas já se iniciaram e se 
tornarão cada vez mais frequentes no 
mundo todo, valendo a pena lembrar 
que, em toda pesquisa, é obrigatória 
também a elaboração de um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido 
para o paciente ou cidadão que 
se submete voluntariamente ao 
procedimento, merecendo destaque 
que, se o pesquisado for menor de 
idade, é exigida, de acordo com o seu 
grau de entendimento, a elaboração 
de um termo de assentimento 
que deve ser redigido de forma 
totalmente compatível com seu nível 
de conhecimento, ficando claro que 
esse documento não dispensa o TCLE 
assinado por seu responsável legal.
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Perspectivas de um 
médico brasileiro na 

linha de frente do 
COMBATE À 

PANDEMIA DO 
CORONA VÍRUS

semanas, a infecção pelo novo corona 
vírus, Covid-19, já impressionava, 
atingia severamente a vida e o modo 
de viver de praticamente todo o 
mundo. Em 16 de março de 2020, a 
cidade de Fortaleza apresentou casos 
de transmissibilidade local: qualquer 
um tinha risco de se contaminar, 
adoecer ou falecer. 

Sendo um intensivista pediátrico 
do Hospital Terciário de referência em 
nosso estado, a partir desse início, foi 
necessário fazer drásticas mudanças 
na minha vida pessoal e profissional. 
Pessoalmente, pai, marido, 
filho, irmão e amigo vivendo um 
distanciamento difícil e necessário, 
temor de contaminar esposa e filha, 
que continuaram a viver em nosso 
domicílio, angústias psicológicas 
frente ao medo do desconhecido e 
gerenciar medidas para diminuir os 
danos mais graves e temerosos.  
Profissionalmente, sou plantonista 4 
vezes por semana da sala de parada 

do maior Hospital Pediátrico do Ceará, 
coordenador da UTI que foi designada  
como referência para pacientes com 
infecção por corona vírus e diretor-
técnico do único Hospital Pediátrico 
Filantrópico do estado que também 
destinou leitos para esses pacientes. 
Dificuldades como gestor, como 
coordenador e como profissional da 
linha de frente se somavam, mas a 
importância da luta e uma união para 
vencer esse tumultuado período vêm 
nos ajudando a enfrentar este vírus.

Particularmente, o início foi 
extremamente difícil. Acostumado 
a uma jornada sempre grande, 
com muitas exigências, feita com a 
satisfação de quem exerce o ofício 
que escolheu para si, no início da 
pandemia, foi muito mais difícil do 

AUTOR: DR. FABRÍCIO CÉSAR ADERALDO MENEZES
Pediatra e Coordenador Médico da UTI Pediátrica III do Hospital Infantil Albert Sabin (Fortaleza-CE)
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doutorfabriciocesar@yahoo.com.br

Sou um médico brasileiro que 
atua no combate à pandemia 
por Covid-19, desde o início, 
na cidade de Fortaleza, 

Ceará, Brasil. Há exatos 3 meses, 
a minha vida e a vida da maioria 
de várias populações começavam 
a se transformar drasticamente. A 
pandemia atingiu a transmissibilidade 
local na nossa cidade, fato marco 
que atingiu medidas nunca antes 
vivenciadas por várias gerações: 

uma pandemia por agente pouco 
conhecido, altamente transmissível, 
sem vacinas, sem medicações 
específicas e com capacidade de 
saturar toda a estrutura de serviços 
de saúde existentes. 

Em meados de dezembro de 2019, 
surgiu a notícia de uma nova infecção 
viral que se alastrava e causava 
pesados danos sanitários na província 
chinesa de Wuhan. Em poucas 

DR. FABRÍCIO CÉSAR E EQUIPE DA UTI 3 DO HOSPITAL 
ALBERT SABIN (FORTALEZA-CE). UTI PEDIÁTRICA 

DESTINADA AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO CEARÁ COM COVID-19

A exposição maciça ao 
Vírus não passou inerte 
para mim, assim como 
para a grande maioria 

dos profissionais da área 
de saúde com quem 

trabalho...

PEDIATRIA CONTRA A COVID-19
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que quando, no final de abril, adoeci 
por Covid-19, forma branda sem 
necessidade de internamento. A 
exposição maciça ao vírus não passou 
inerte para mim, assim como para a 
grande maioria dos profissionais da 
área de saúde com quem trabalho: 
médicos, enfermeiras, técnicas 
de enfermagem, fisioterapeutas, 
assistentes sociais, enfim, todos 
os que estavam na linha de frente. 
Não perguntávamos se, mas quando 
iríamos nos contaminar. Angústia 
com cada afastamento de colegas, 
aumento da carga de trabalho devidos 
aos afastamentos, além de correntes 
de apoio aos que ficavam graves e dia 
a dia esperávamos melhores notícias. 
Isso, o medo inicial de não atender 
às expectativas profissionais de uma 
patologia sem tratamento definido, a 
carência de insumos essenciais como 
respiradores mecânicos, monitores, 
EPIs, além da constante preocupação 
com todos da equipe deixou de 
ser abstrato e, com resiliência, 
dedicação, trabalho em conjunto, 
deixou de ser preponderante perante 

a minha realidade. Isso, certamente, 
proporcionou uma evolução, mudei 
minha forma de enfretamento: todo 
o cuidado possível, mas, não mais, o 
medo iria me cobrar uma cota diária 
de energia. 

Somamos todos os níveis de 
esforços profissionais para uma 
preparação para o pior cenário 
possível em todos os serviços que 
trabalho. Há uma busca, desde 
o começo, baseado na Literatura 
científica disponível, para estabelecer 
Protocolos que maximizem o 
tratamento para os nossos pacientes 
pediátricos. Isto foi, está e continuará 
sendo feito: uma busca pela melhor 
assistência possível. 

Não sairemos ilesos desse cenário. 
Lamentaremos os que morreram, 
todos aqui de Fortaleza conhecerão 
alguém que faleceu por Covid-19 
ainda este ano. Aos poucos, a 
situação está se estabilizando, mas 
longe do fim e, não obstante, todas 
as medidas de enfrentamento, 
acompanhamento e dedicação de 
todos devem continuar agora que 
iniciamos a tentativa de reabertura.

A pandemia que vivenciamos, 
neste momento, revela a fragilidade 
da humanidade. Felizmente, a união, 
a solidariedade, a meu ver, foram 
preponderantes perante a indiferença 
ou o egoísmo. Toda a população 

mundial foi atingida em consequência 
do Covid-19. 

Contudo, em plena vigência dessa 
pandemia, acredito firmemente na 
vitória, mas com perdas irreparáveis 
para muitos. Todos sairemos com 
relatos de tristeza, de doença, 
de saudade e dificuldades das 
mais variadas. Todavia, a união, a 
superação pessoal, as personagens 

Todavia, a união, a 
superação pessoal, as 
personagens heroicas 
anônimas; a firmeza 
dos que não podiam 

e que não pararam de 
trabalhar...

heroicas e anônimas; a firmeza dos 
que não podiam e que não pararam 
de trabalhar e das famílias que por 
esses esperam dia a dia preocupadas, 
mas orgulhosas; a solidariedade, 
a consciência da importância 
da coletividade, assim como a 
consciência do papel da humanidade, 
neste planeta, podem nos fazer 
evoluir em um caminho melhor. Dias 
melhores hão de vir!
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DESAFIOS DO 
EMERGENCISTA 

NO FRONT 
CONTRA A COVID
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Seria muita presunção da 
minha parte, em um breve 
relato, tentar descrever o 
dia a dia do front médico 

emergencista nessas épocas de 
pandemia por Covid-19 (SarsCov2), 
mesmo assim, gostaria de fazer 
algumas ponderações a respeito 
dessa triste parte da história da 
humanidade em que vivemos. 
Estamos imersos ao descrédito da 
ciência, muitas vezes, priorizando as 
paixões políticas de uma sociedade 
polarizada, que em nada auxiliam 
na condução madura e sóbria que 
devemos ter diante das milhares de 
vidas em risco. 

Até o presente momento, temos 
visto que estamos diante de um 
quadro gripal com desdobramentos 
surpreendentes e desconhecidos, 
bem como seu tratamento, a cada dia, 
está mais cheio de incertezas. 

O uso da cloroquina e ivermectina 
que, in vitro, mostraram bons 
resultados contra o vírus, entretanto, 
in vitro não se sustentaram frente 
à evidência até a presente data. 
Pondera-se que temos poucos 
trabalhos publicados e o desenho 
observacional tem sido o mais 
praticado, todavia não temos nada 
robusto, multicêntrico, randomizado 
duplo cego nas diferentes fases 
da doença, talvez seja por isso que 
ainda temos os mais apaixonados 

defensores da hidroxicloroquina, 
tentando argumentar sua eficiência, 
mesmo carente da comprovação 
científica.

A hidroxicloroquina, que outrora 
foi incorporada por vários protocolos, 
vai perdendo a cada dia seu lugar 
ao sol, pois esteve associada ao 
prolongamento do intervalo qt, 
arritmias e não mudou o desfecho 
dos pacientes. As vitaminas, minerais 

O comprometimento 
pulmonar é um dos 

desfechos mais temidos 
e responsável pela 

demanda saturada das 
instituições nosocomiais, 

públicas e privadas. 

EMERGENCISTA CONTRA COVID-19
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e antibióticos inicialmente adotados 
não têm embasamento científico 
comprovado para seu uso.

A anticoagulação tem 
sido necessária para evitar a 
trombogênese que é uma das 
complicações mortais e esta é 
possível monitorar com o uso 
do pocus tomografia e alguns 
marcadores como D-dímero e 
Troponima. 

Existe uma fase inflamatória a base 
de citocinas que, por meio de alguns 
marcadores, como Ferritina, PCR 
e LDH, podem auxiliar a monitorar 
comportamento da doença. O uso 
do corticoide, mesmo com muitas 
críticas, tem sido colocado na fase 
imunológica. Antivirais, como o 
remdesivir, vêm ganhando espaço 
promissor. Há, atualmente, um estudo 
feito em Oxford demonstrando 
um beneficio sobre o uso da 
dexametasona, com redução de 
mortalidade para pacientes em uso 
de oxigênio e ou em estado de maior 
gravidade.

O comprometimento pulmonar 
é um dos desfechos mais temido e 
responsável pela demanda saturada 
das instituições nosocomiais, públicas 
e privadas, pois esses pacientes, 
quando evoluem com insuficiência 
respiratória, evoluindo para ventilação 
mecânica, demandam do sistema 
e dos profissionais de saúde uma 
grande responsabilidade devido à 
sua gravidade, exigindo um elevado 
consumo de recursos e insumos já 
escassos devido à alta demanda. 
É importante enaltecer o trabalho 
em equipe, pois o médico sozinho 
nada conseguiria sem o auxílio do 
fisioterapeuta, do enfermeiro, do 
técnico de enfermagem e auxiliares 
e de limpeza, todos dentro da suas 
atribuições são importantes e 
estão expostos ao vírus durante o 
desempenho das suas funções. Por 
isso, é fundamental a parlamentação 
adequada para evitar a contaminação 
dos profissionais e com isso o 
crescimento do número de doentes. 
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O DEUS 
E O CARRASCO 

DE CADA UM

Em plena epidemia de Covid-19, 
na cidade de  Bergamo,  num 
pico assustador da moléstia, 
em março último, o Padre 

italiano Giuseppe Berardelli viu-se na 
necessidade premente de precisar de 
um respirador. Como tem se tornado 
tão frequente em algumas cidades 
brasileiras, todos estavam ocupados 
com pacientes graves à beira do 
precipício. Alguns fiéis da vila Casnigo 
onde era sacerdote cotizaram-se e 
adquiriram , às pressas, o precioso 
e salvador equipamento para seu 
pároco. Berardelli, então, observando 
o clima de morte iminente de vários 
pacientes que agonizavam, como ele, 
do coronavírus, ao seu redor, preferiu 
ceder o respirador para um rapaz 
mais novo que ele e, certamente, 
com mais vida pela frente e mais 
possibilidade de restabelecimento. 
Berardelli faleceu poucos dias depois, 
numa sombria terça-feira, no vinte 
e quatro de março. Ele tinha apenas 
setenta e dois anos e estava em plena 
atividade missionária. O ato extremo 
solidário e heroico do padre Berardelli 
parece tresloucado nos dias de hoje, 
onde os verbos só se conjugam na 
primeira pessoa. Mas são daqueles 
que nos remetem, súbito, a entender 
que nem tudo está perdido, que, no 
breu, sempre existe a possibilidade de 
alguém acender sua fagulha.

Em Recife, um vendedor de 
sanduíches tinha seu humilde ponto, 

há mais de quarenta anos, defronte 
ao Colégio Salesiano. Deve ter 
alimentado incontáveis gerações 
de estudantes com o seu famoso 
“comeu-morreu”. O vendedor tem 
um apelido inesquecível: “Barruada”. 
Quando a epidemia pipocou nas 
pontes e alamedas da cidade, viu-
se ele sem negócio e sem fregueses 
e começou a faltar-lhe, após umas 
semanas, o mínimo para sobreviver. 
Vizinhos levaram o problema ao 
Oráculo de Delfos da atualidade: 
as redes sociais. Abriram-lhe uma 
conta e pediram doações. Ele não 
imaginou que fosse tão famoso e 
que tivesse tantos amigos distantes. 
Ontem,  Barruada gravou um vídeo 
agradecendo e informando que já 
tinha o suficiente, não precisava mais 
ninguém depositar. O que haviam 
depositado  já dava para passar pelo 
túnel escuro. Se a coisa apertasse de 
novo, voltaria a avisar. O humílimo 
Barruada estava na contramão, neste 
país, do toma-lá-dá-cá, da fraude 
institucionalizada, da tramoia, da 
esperteza, do desamor, da reacendida 
banalidade do mal.

Esses dois exemplos são poucos, 
eu sei, em meio a tantos outros que 
não vieram à tona e permaneceram 
no anonimato. A mão amiga que 
doa escondida para que a outra não 
perceba o gesto desapego. Por isso, 
mergulhado o país em atos obscuros, 
genocidas, atentatórios à democracia, 
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totalmente distanciados dos mínimos 
sinais de civilidade, mesmo assim, no 
meio do pântano, sempre brotam os 
lírios.

No fundo, percebo a ética, embora 
hoje aparentemente tendo fugido 
dos livros de filosofia e se hospedado 
nos de ficção, tem relação direta 
com a sustentabilidade do planeta 
e com o ITH  (Índice de Tolerância e 
Humanidade) da nossa civilização. 
Ponho-me, hoje, no lugar dos 
médicos mais jovens, como meus 
filhos, na luta contra o inimigo terrível 
e desconhecido, nas UTIs mundo 
afora. Não bastasse o risco inerente 
ao vírus, ainda tem que guerrear sem 
que lhes forneçam as armas mínimas 
adequadas à batalha. Mais de cem 
médicos brasileiros já pereceram no 
front, em muitos casos, eu sei, por 
exposição inadequada, por serem 
impulsionados a assumir riscos a que 
não deveriam ser expostos.

Quando pululam pacientes graves, 
sem respiradores suficientes, 
precisam , dia a dia, escolher quem 

sobrevive e quem será sacrificado. 
Os impasses éticos, certamente, 
são terríveis. É que essas questões 
não se resolvem com simples 
decretos, resoluções e códigos. 
Brincar de Deus, apesar de juntar 
poderes encantatórios, sempre traz 
consigo o ônus do carrasco. Terrível o 
impasse: para salvar alguém, temos 
que decidir pela execução sumária 
de outro. Imaginem as situações 
mais terríveis e, certamente, muito 
reais. Dois pacientes graves e um só 
respirador: como ser justo, imparcial 
nessa situação? Como livrar-se de 
preconceitos entranhados na nossa 
alma? Um negro e um branco da 
mesma idade, quem escolhemos para 
o respirador? Um rico empresário 
idoso e um carroceiro jovem? Um 
presidiário de 18 anos e um velhinho 
com rosto angelical de oitenta? 
Dois jovens graves, com falta de 
ar intensa, um deles portador de 
Síndrome de Down, a quem daremos 
a oportunidade de sobreviver? Um 
velhinho remediado e um imigrante 
jovem venezuelano?

Difícil fazer uma escolha que não 
nos traga algum pesadelo nas noites 
seguintes. O médico, quando se vê no 
espelho, não sabe se o reflexo é de Dr. 
Jekyll ou de Mr. Hyde. Essa gangorra 
de situações não possui respostas 
fáceis. No fundo, elas são aceitáveis 
e até contornáveis em momentos 
extremos e pontuais. O grande 

impasse ético, na verdade, está lá na 
cobertura desse edifício de terrores. 
Compreendemos que as epidemias 
são quase sempre avassaladoras e 
imprevisíveis. A grande questão é que 
esse problema é crônico e reiterado. 
Em tempos normais, todos os dias, 
os profissionais têm que escolher 
quem vai ou não ter o leito de UTI, 
quem pode ou não fazer os exames 
complementares, quem vai ter acesso 
ou não ao remédio, quem vai ficar 
na maca do corredor ou no leito do 

Essa seleção antinatural 
é a regra no dia a dia dos 

profissionais de saúde.

hospital. Essa seleção antinatural é 
a regra no dia a dia dos profissionais 
de saúde. Agora, com o aumento 
gigantesco de casos, por conta da 
Covid, o excremento é jogado nas 
aspas do ventilador e já não recende 
só nas paredes dos hospitais e dos 
necrotérios. O remédio para essa 
moléstia está nos livros da política e 
ela, infelizmente, está necessitando 
de respirador também. Precisa tomar 
lições com os Berardelli e Barruada.



      Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena)       Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena) 62 63

INOVAÇÕES
EM DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM

RADIOLOGIA

AUTOR: DR. CARLOS MACEDO
Médico Radiologista da UDI Diagnóstico por Imagem, São Camilo Imagem Fortaleza 
e do HGF, Hospital Geral de Fortaleza
CREMEC Nº 8059, RQE Nº: 7574

cmradiol@gmail.com
@ carlos.macedo_ 

Na área da saúde, antes de 
iniciar qualquer tratamento, 
é necessário ter pleno 
conhecimento sobre o que 

precisa ser avaliado para garantir 
resultados eficazes. Por isso, o 
diagnóstico preciso é o passo inicial 
e fundamental para o sucesso no 
tratamento de qualquer patologia. O 
exame mais adequado para avaliar 
qualquer tipo de doença permite 
a realização de um tratamento 
mais correto, mais rápido e mais 
direcionado.

A radiologia e diagnóstico por 
imagem é uma especialidade 
relativamente nova, e vem evoluindo 
em um ritmo estratosférico, nos 
últimos anos, acompanhando as 
tendências de evolução da Tecnologia 
da Informação (TI). A inovação ocorre 
tanto com o aprimoramento dos 
métodos de imagem propriamente 
ditos, quanto pelos softwares de 
análise e processamento das imagens, 
vistos principalmente nos exames 
de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética e, nos sistemas 
de TI, como o Sistema de PACS (Picture 
Archiving Communication System), 
RIS (Radiological Information System), 
HIS (Hospital Information System), 
prontuário eletrônico e Inteligência 
Artificial.

Os sistemas modernos de TI 
permitem que haja portabilidade dos 

exames, comparação com exames 
anteriores do mesmo paciente, 
redução do número de exames 
repetidos, melhor gerenciamento das 
informações clínicas e diagnósticas. 

A tecnologia não veio para substituir 
o trabalho humano, mas sim para 
agregar o número e a qualidade 
de informações diagnósticas, 
possibilitando o atendimento mais 
humanizado e mais assertivo por 
parte do médico. O diagnóstico mais 
precoce e mais detalhado possibilita 
o tratamento mais preciso, menor 
tempo de internação e menor 
percentual de complicações.

Um exemplo de inovação em 
diagnóstico propriamente dito 
está nos exames de tomografia 
computadorizada com os aparelhos 
mais atuais, os tomógrafos com 
múltiplas fileiras de detectores 
(multislice). Os tomógrafos modernos 
possuem alta velocidade na obtenção 
de imagens com consequente 
redução do tempo de exame, melhor 
diferenciação de densidade dos 
tecidos e estruturas, com redução 
dos possíveis artefatos de imagem – 
dureza, movimento e respiração – e 
maior controle da radiação empregada. 
Além disso, produzem imagens 
de alta qualidade diagnóstica, que 
é fundamental, por exemplo, em 
protocolos de tomografia de corpo 
total, entre outras aplicações.
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Os novos softwares e algoritmos 
de pós-processamento de imagem 
desses tomógrafos também 
conseguem distinguir áreas de edema 
ósseo provocado por um número 
variado de doenças, entre as quais 
algumas fraturas no estágio mais 
inicial, o que não é possível nos 
equipamentos convencionais.

Apresentamos algumas das 
imagens obtidas de tomografias 
computadorizadas, com reconstrução 
tridimensional de imagens.

IMAGEM TRIDIMENSIONAL NO PLANO CORONAL 
DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS 

RENAIS, MOSTRANDO A SUA RELAÇÃO COM OS 
RINS E AINDA A CORRELAÇÃO ANATÔMICA COM O 

ARCABOUÇO ÓSSEO ABDOMINOPÉLVICO.

IMAGEM TRIDIMENSIONAL NO PLANO SAGITAL DE 
UMA ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORÁCICA, 
MOSTRANDO SUA RELAÇÃO COM O CORAÇÃO, 
PULMÃO DIAFRAGMA E DEMAIS ESTRUTURAS 

TORÁCICAS.

IMAGEM TRIDIMENSIONAL NO PLANO CORONAL 
DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS 
DO PESCOÇO (CARÓTIDAS) E AS RELAÇÕES 

ANATÔMICAS COM AS ESTRUTURAS ÓSSEAS 
ADJECENTES.
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CUIDADOS CONTRA A COVID-19

A telemedicina é um termo 
amplamente utilizado em 
tempos de COVID-19. Já 
existe há muito tempo, mas 

veio a ganhar muito destaque em 
tempos de distanciamento social. 
Como você, o profissional da saúde, 
tem se comportado, atualmente, 
diante da necessidade de diminuir 
o contato com as pessoas? Como o 
nome já diz, telemedicina é quando 
o profissional utiliza de tecnologias 
que existem para prestar um serviço 
de saúde, seja ele de pesquisa, de 
assistência, de prevenção de doenças 
ou lesões, seja de promoção da saúde. 
Vamos focar na assistência nesse 
momento. Como você, profissional 
da saúde, tem agido quando tem 
que usar os recursos de internet 
(tecnologias disponíveis)? Se você não 
sabe responder esse questionamento, 
é interessante você passar a ter um 
novo comportamento diante dessa 
nova realidade que está posta nos 
dias atuais. A teleconsulta é uma 

TELEMEDICINA
EM TEMPOS DE 

COVID-19

realidade e todos os profissionais 
de saúde devem procurar conhecer 
mais para saber utilizar dos recursos 
disponíveis quando for necessário. 
Você pode até não preferir usar, mas 
pode haver momentos que poderá ter 
uma necessidade de usar e, se não 
souber, poderá não prestar a devida 
assistência ao seu paciente. Reflita 
um pouco sobre isso. Portanto, se 
você chegou à conclusão que deve 
saber um pouco mais, deixo aqui 
o amparo legal para você ter mais 
confiança na hora de exercer sua 
profissão com base na telemedicina/
teleconsulta. Veja a resolução do 
CFM 1.643/2002,  o ofício do CFM 
1.756/2020, a portaria do MS/GM 
467/2020 e a Lei 13.989/2020. 
Espero, sinceramente, que você possa 
fazer o exercício de sua profissão com 
muita segurança, tanto para você 
como para todos que buscam seus 
cuidados. Agora, estude um pouco 
mais e pratique sem medo!

FREEPIK
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O CFM (Conselho Federal 
de Medicina) exalta a 
importância dos médicos 
no combate à pandemia, 

causada pelo coronavírus: “sem 
médicos não tem saúde”. Requisitados 
para comandar a frente da 
batalha, esses guerreiros possuem 
compromisso histórico com a defesa 
da saúde e da vida, se reinventam, 
ultrapassam seus limites, se arriscam 
diariamente, mas não abandonam sua 
missão.

O profissional médico que já foi 
tão desvalorizado e desprestigiado, 

SOCIAL

em muitos aspectos, hoje, com essa 
pandemia, veio resgatar o papel 
crucial, indispensável. Assim, destacar 
a relevância dos profissionais para 
a nação, diagnosticar os casos, 
encaminhar para internação, seja 
ambulatorial ou UTI, criar estratégias 
de enfrentamento, gestão de 
serviços, planejamento operacional e 
epidemiológico, são algumas de suas 
ações.

As entidades médicas do Ceará, 
apoiadas pelas suas cooperativas, 
oftalmologistas, anestesistas e 
pediatras, formaram o time de 
solidariedade, projeto idealizado pela 
rede Ceará vida para prevenção da 
Covid-19, beneficiando os moradores 
de bairros da periferia de Fortaleza 
com mais de 20.000 máscaras.

A oftalmologia, unindo força com 
a Essilor, colaborou na confecção 
e doação de óculos de proteção, 
EPi’s(face shields) para médicos da 
linha de frente da prefeitura e do 
estado do Ceará.

O coronavírus trouxe uma realidade 
de altruísmo pelo mundo, um amor 
ágape, amor heróico que se sacrifica 
por uma causa. Concretamente posso 
tocar nessa realidade através do 
projeto @shalomamigodospobres, 
ajudando pessoas vulneráveis de 
rua, aqueles que vivem à margem 
da sociedade, duplamente vitimados 

pelo vírus e pela fome nosso objetivo 
é dignificá-los, por meio do direito 
nutricional(distribuindo refeições 
diárias), promovendo a saúde 
preventiva;higienização(banho,kits 
higiênicos,roupas), casas 
de acolhimento, doação de 
medicamentos,um trabalho 
multidisciplinar.

É tempo de solidariedade e 
amor ao próximo, destaco @
casaronaldopereira, transformando 
a vida de 150 crianças e suas 
famílias, abrangendo 5 comunidades 
do Papicu, dando atendimento, 
suporte por vídeo, telefonemas, 
esclarecendo a população na 
prevenção da Covid-19, orientando, 
clinicamente, na vigência de quadro 
clínico sintomáticos. Além disso, 
já entregamos mais de mil cestas 
básicos com kits higiênicos,cuidando 
tanto da integridade física e 
emocional da população carente.

Os demais profissionais médicos 
que fazem parte do grupo de 
risco acabaram sendo afastados 
de suas atividades com a rotina 

É notório que os 
transtornos de ansiedade 
vem se agravando entre 

os profissionais da saúde 
e podem desencadear 

várias outras patologias. 
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impactada e passaram por uma 
fase de adaptação,inclusive 
tecnologicamente, necessitando de 
novas habilidades, atualizações no 
campo profissional.Estão retornando 
as atividades gradativamente, tanto 
clínica quanto cirúrgica, conservando 
medidas de higiene e segurança, 
seguindo os cuidados do protocolo 
da Covid-19. Toda a classe médica, 

desde os da linha de frente, como 
os afastados de suas atividades, 
precisam do autoconhecimento 
(reconhecer os limites físicos e 
psicológicos) e fortalecimento de sua 
resiliência.

É notório que os transtornos de 
ansiedade vêm se agravando entre 
os profissionais da saúde e podem 
desencadear várias outras patologias.
Torna-se essencial o cuidado com 
os que cuidam, que, nessa fase, 
precisa perceber as reações e os 
sentimentos que afloram, sensações 
conflitantes de incapacidade, 
frustração, sobrecarga, desânimo, 
tensão, cansaço físico, alteração na 
vida conjugal e familiar, até raiva 

... que é a tua missão!!! 
Compreendi que sem 

amor, todas as obras são 
nada, mesmo as mais 

brilhantes.

por não poder mudar o rumo dos 
acontecimentos. É fundamental 
buscar alternativas diante a 
mudança sofrida pela sociedade, 
adquirindo comportamento 
preventivo, avaliar o estilo de vida e 
aumentar a imunidade, estimulando 
o autocuidado: sono de qualidade, 
atividade física, sol, lazer, alimentação 
saudável, controle de estresse com 
ações prazerosas, carinho, terapia, 
medicação, quando necessário, 
promovendo, sobretudo, o equilíbrio, 
bem-estar e saúde mental.

O sentido do trabalho não é ser 
um herói de guerra, precisamos 
nos apoiar, nos dar as mãos, num 
ambiente de trabalho favorável com 

a aplicabilidade do conhecimento 
com retorno social, esforço coletivo 
na luta pela vida. Não desista daquilo 
que é a tua missão!!! Compreendi que, 
sem amor, todas as obras são nada, 
mesmo as mais brilhantes. Santa 
Teresinha disse: “somente o amor é 
capaz de dar o sentido da nossa vida”.
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Todos os anos a WAO (World 
Allergy Organization) 
promove a Semana da 
Alergia e desenvolve ações 

de conscientização, abordando temas 
que consideram ser de interesse da 
população e dos profissionais de 
saúde. Este ano o tema é : “ Allergy 
care does not stop with Covid-19”, 
ou seja, o mundo inteiro parou diante 
da pandemia de SARS-Cov 2, pois 
tem causado inúmeras mortes, 
prejuízos financeiros e emocionais 
e transformado a rotina de milhões 
de pessoas. A ASBAI (Associação 
Brasileira de Alergia e Imunologia) 
juntamente com ASBAI- regional do 

Ceará e todas as regionais do Brasil 
estão empenhadas em disseminar 
informações relevantes que possam 
minimizar o estresse e as dúvidas 
que certamente assolam os pacientes 
alérgicos e seus cuidadores, nesse 
momento difícil que todos estamos 
passando.

Além dos cuidados gerais já tão 
bem difundidos pelos órgãos de 
saúde e gestores (lavar as mãos, uso 
de máscara, isolamento social), é 
importante manter os tratamentos 
prescritos para asma, rinite alérgica, 
dermatite, urticária e erros inatos da 
imunidade. Os antialérgicos, os sprays 

Tema: O tratamento das doenças alérgicas não pode parar 
durante a pandemia de COVID-19

ATENÇÃO A ALERGIA NA PANDEMIA

(conhecidas como “bombinhas” para 
asma e rinite) e os imunobiológicos 
devem ser mantidos durante a 
pandemia de Covid-19 podendo ser 
necessário algum ajuste de dose, 
em casos específicos. Os corticoides 
orais usados nas crises de asma 
não aumentam a predisposição à 
infecção e podem ser mantidos sob 
supervisão médica. A imunoterapia 
(vacina dessensibilizante) só deve 
ser suspensa durante infecção pelo 
Covid-19. Com as doenças alérgicas 
controladas, a chance do paciente 
evoluir com formas graves de Covid 
-19 e as taxas de mortalidade são 
menores.  É importante saber que 
ainda não há tratamento específico 
e nem vacina para Covid-19. Por 
isso, recomendamos cautela com 
tratamentos miraculosos, “soros 
da imunidade” e medicamentos 
ainda sem comprovação científica 
e alertamos sobre as famosas fake 
news, cada dia mais danosas e 
criativas. As vitaminas não aumentam 
a imunidade e os alérgicos não têm a 
imunidade baixa, portanto, não tem 
maior chance de contrair Covid-19. 
O uso das máscaras não “diminui” o 
oxigênio e deve ser mantido.

O isolamento social, levando ao 
confinamento em casa, pode resultar 
no aumento das crises alérgicas 
respiratórias pelo contato maior 
com ácaros, baratas e fungos. O uso 
repetido de produtos de limpeza pode 

piorar as alergias dermatológicas sem 
esquecer que o estresse do momento 
atual acentua todas as doenças físicas 
e emocionais. Recomendamos evitar 
produtos com odor forte, combater 
focos de umidade , usar álcool a 70 
% na limpeza das superfícies e evitar 
o fumo no ambiente de casa. Manter 
ingestão de líquidos, alimentação 
equilibrada, sono reparador, evitar 
banhos quentes e usar produtos 
suaves para o banho e hidratação da 
pele. 

Para esclarecer dúvidas, teremos 
uma live, no You Tube, no dia 30 
de junho, com 4 especialistas da 
ASBAI nacional. A regional do Ceará 
irá publicar uma série de vídeos 
explicativos no Instagran (asbai_ce) e 
Facebook (asbai ce) durante os meses 
de junho e julho/2020.
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Cegueira e visão 
subnormal em 2020

CAUSAS E 
TRATAMENTOS 

Estima-se que, atualmente, 285 
milhões de pessoas no mundo 
são portadoras de algum tipo 
de deficiência visual, sendo 

que, em torno de 39 milhões, são 
cegos e 246 milhões apresentam baixa 
visão.

Em um estudo de revisão 
sistemática recente, com 288 
trabalhos científicos e 3.884.541 
participantes, com dados de 98 países, 
encontrou como principais causas de 
deficiência visual, moderada a grave:

1- Erro de refração não corrigido 

2- Catarata
3-DMRI (Degeneração Macular 

Relacionada a Idade)
4- Glaucoma
5- Retinopatia diabética

Entre os pacientes cegos, as 
principais causas foram:

1- Catarata
2- Erro de refração não corrigido
3- Glaucoma

Utiliza-se o termo cegueira 
legal para indicar os portadores de 
deficiência visual severa, considera-

SAÚDE DOS OLHOS NA PANDEMIA

se cegueira quando valor da acuidade 
visual corrigida no melhor olho 
encontra-se abaixo de 0,05 (20/400) 
ou o campo visual menor do que 10º.

O termo visão subnormal é 
utilizado para descrever pessoas com 
deficiência visual leve ou moderada 
nos dois olhos. Assim, considera-se 
visão subnormal quando a acuidade 
visual corrigida no melhor olho é 
menor do que 0,3(20/70) e maior ou 
igual a 0,05(20/400) ou seu campo 
visual é menor do que 20º no melhor 
olho, com a melhor correção óptica.

A catarata e o erro de refração 
não corrigido contribuíram para 55% 
da cegueira e 77% das causas de 
deficiência visual em adultos com 
mais de 50 anos. A perda evitável 
de visão aumenta à medida que a 
população envelhece, porém poderia 
ser totalmente corrigida com políticas 
públicas que proporcionassem acesso 
da população a exames oftalmológicos 
periódicos com médico oftalmologista 
e tratamento adequado através de 
procedimentos cirúrgicos, no caso 
da catarata e prescrição de correção 
óptica para os defeitos de refração.

Em 1999, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) lançou o projeto” 
Visão 2020”, uma iniciativa global para 
a eliminação da cegueira evitável, 
um programa conjunto da  OMS 
e da Agência Internacional para a 

Prevenção da Cegueira (IAPB), com 
uma associação internacional de 
ONGs, associações profissionais, 
instituições de saúde ocular e 
corporações.

“Visão 2020: o direito de ver” é uma 
iniciativa global com o objetivo de 
eliminar a cegueira evitável até o ano 
de 2020. Cegueira evitável é aquela 
proveniente de causa que pode ser 
tratada ou prevenida por medidas 
efetivas conhecidas, pois cerca de 80% 
da deficiência visual existente hoje no 
mundo são evitáveis.

Os objetivos da “Visão 2020” são:

• Pôr em evidência as causas de 
cegueira evitável e as soluções que 
ajudarão a eliminar o problema.

• Identificar e obter os recursos 
necessários em todo o mundo a fim de 
aumentar a atividade de programas de 
prevenção, tratamento e reabilitação.

• Facilitar o planejamento, 
desenvolvimento e implementação dos 
três elementos do plano estratégico da 
Visão 2020 pelos programas nacionais.
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A estratégia da “Visão 2020” 
tem como base a participação 
comunitária, com três componentes:

• Intervenções de luta contra 
doenças (eficazes e de baixo custo).

• Desenvolvimento de recursos 
humanos (formação e motivação).

• Desenvolvimento de 
infraestruturas (serviços, tecnologia 
apropriada, artigos de consumo, 
fundos).

Sobre as principais causas:

CATARATA

A catarata é a causa de metade da 
cegueira em todo o mundo, mas a 
visão pode ser totalmente recuperada 
com o procedimento cirúrgico de 
facoemulsificação e implante de 
lente intraocular, pois, de todas as 
intervenções de saúde, a cirurgia 
da catarata é uma das melhores na 
relação custo e benefício.

GLAUCOMA

De acordo com a OMS, o glaucoma 
é uma das três principais causas de 
cegueira no mundo. A deficiência visual 
provocada pelo glaucoma é irreversível 
e a única maneira de se prevenir 
a cegueira é através de prevenção 
secundária, ou seja, diagnóstico 
precoce e tratamento eficaz. O 
seu tratamento é feito através do 
uso constante de colírios, laser ou 
cirurgias antiglaucomatosas, visando 
ao controle da pressão intraocular 
e evitando a progressão da perda 
da visão. Estima-se uma proporção 
global em torno de 12,3% de cegos por 
glaucoma. No Brasil, esta proporção 
está na faixa de 15%.

ERROS REFRATIVOS NÃO 
CORRIGIDOS

Afetam cerca de 200-250 milhões 
de pessoas. É preciso que, mediante 
serviços de cuidados primários, 
através de políticas publicas 
eficientes que possibilite exames 

periódicos da visão, realizados por 
médicos oftalmologistas habilitados 
principalmente para as populações 
mais necessitadas. Esses exames e a 
correção óptica necessárias deveriam 
ser custeadas ou subsidiadas com 
recursos públicos para que uma maior 
quantidade de pessoas pudessem ser 
beneficiadas. Os principais grupos-alvo 
são crianças em idade escolar com 
miopia e pessoas com mais de 40 anos 
de idade sofrendo de presbiopia.

DEGENERAÇÃO MACULAR 
RELACIONADA À IDADE

A degeneração macular relacionada 
à idade está aumentando em 
significância como causa de cegueira 
por causa do envelhecimento 
populacional. Já é a maior causa de 
cegueira nos países desenvolvidos 
como os Estados Unidos e a Europa 
Ocidental (em torno de 50% dos cegos) 
e a terceira maior causa globalmente. 
No Brasil, estima-se que ela seja 
responsável por 4% dos casos. Sua 
prevenção pode ser feita com exames 
periódicos (para detecção precoce), 

dieta rica em alimentos com vitaminas 
A, E, zinco e luteína, e óculos escuros 
com filtro para radiação ultravioleta.
São diversas as causas de cegueira 
evitável no mundo. O esforço da 
OMS e da IAPB para eliminar a 
cegueira evitável tem tido grande 
resultado nesse controle por meio da 
implementação de diversos programas 
de combate à cegueira. O impacto da 
perda visual na vida de uma pessoa 
é profundo, tanto no lado pessoal, 
como no econômico e no social. As 
consequências da deficiência visual 
constituem um problema sério de 
saúde coletiva. A prevenção da 
cegueira e da baixa visão devem 
estar entre as prioridades de todos: 
governos, profissionais de saúde e 
sociedade.

Referências bibliográficas

• https://www.who.int/blindness/partnerships/
vision2020/en/
• https://www.iapb.org/vision-2020
• https://visao2020la.wordpress.com/
• https://pebmed.com.br/cegueira-e-baixa-
visao-no-mundo-cenario-atual/
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VITAMINAS NA PANDEMIA

É sabido por todos que, desde 
a descoberta das estruturas 
moleculares nos anos 1890, o 
encantamento para descobrir 

suas funções encantam a ciência 
médica humana até hoje. A cada 
década, temos “novas descobertas” 
dos benefícios das vitaminas. A 
primeira vitamina descoberta foi a 
vitamina B1 (tiamina), na década de 
1910. Em sequência, várias vitaminas 
foram sendo descobertas e descritas, 
sendo motivo de alguns prêmios 
nobéis nas décadas seguintes. 

Nesse contexto, a vitamina D 
foi descoberta em 1920 (mas seu 
primeiro substrato, o colecalciferol 
só foi descrito em 1936) como uma 
vitamina capaz de ajudar o organismo 
no metabolismo mineral ósseo. No 
entanto, contrariando o conceito de 
vitamina, ela é produzida na sua maior 
parte pela exposição da pele aos raios 
ultravioleta do sol, onde o substrato é 
o colesterol, correspondendo a cerca 
de 90% de toda a vitamina circulante 
no corpo humano. Há descrições 
em vários estudos mostrando que 
a vitamina D tinha mais do que a 
função regulatória óssea, sendo 
descritos vários efeitos em diversos 
tecidos, como muscular e neurológico, 
assim como a associação de sua 
deficiência com algumas doenças 
imunomediadas, como diabetes 
mellitus tipo 1, lúpus eritematoso 
sistêmico (LES), esclerose múltipla, 

câncer, etc.

Diante de tantas observações, 
pareceu claro que a vitamina D não é 
uma vitamina (pois a maior parte dela 
é produzida pela pele), mas um pró-
hormônio, pois ela tem receptores em 
várias células do corpo, modulando-
nas também. Isso está bem claro no 
tecido ósseo, onde ela atua regulando 
a atividade das células ósseas, 
estimulando-as à mineralização 
(captação de cálcio e formação de 
fosfatos de magnésio) como também 
atua nos rins e intestinos aumentando 
a captação de cálcio para o corpo. 
Dessa forma, definir o que é deficiência 
e insuficiência de vitamina D tem se 
tornado uma missão cada vez mais 
complicada, assim como indicar 
corretamente a sua reposição e em 
quem deve fazer.

Atualmente, há uma grande 
discussão de quais valores devem 
ser considerados para a vitamina D. A 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia (SBEM) juntamente 
com a Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica (SBPC) divulgaram 
um posicionamento sobre como 
interpretar a dosagem de vitamina 
D, para quem pedir, assim como 
quem deve ser tratado. Baseado 
nas informações obtidas de revisão 
sistemática de vários estudos 
clínicos publicados, o rastreamento 
da vitamina D não é recomendada, 

FREEPIK



      Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena)       Jornal do Médico® Digital, ano I, Nº 02 Junho 2020 (Novo normal pós-quarentena) 80 81

seja pelo seu alto custo, seja pela 
inespecificidade dos níveis de 
vitamina D na população geral. 
Em 2014, a SBEM publicou uma 
recomendação sobre a investigação 
e o tratamento da hipovitaminose 
D, sendo depois ratificada pelo 
posicionamento conjunto das 
sociedades em 2018 (SBPC/SBEM). 
Ali, dizia-se categoricamente que a 
dosagem da vitamina D deveria ser 
feita preferencialmente naqueles 
com fatores de risco ou clinicamente 
deficientes, para investigação e 
tratamento da hipovitaminose D: 
pacientes com quadro de raquitismo 
ou osteomalácia, portadores de 
osteoporose, idosos com história 
de quedas e fraturas, grávidas e 
lactentes, pacientes com síndromes 
de má-absorção (fibrose cística, 
doença inflamatória intestinal, 
doença de Crohn, cirurgia bariátrica), 
insuficiência renal ou hepática, 
hiperparatireoidismo, medicações que 
interfiram no metabolismo da vitamina 
D (anticonvulsivantes, glicocorticoides, 
antifúngicos, antirretrovirais, 
colestiramina, orlistate), sarcopenia, 

diabetes mellitus, além de baixa 
exposição solar, obesos, neoplasias 
e indivíduos de pele escura (estes 
últimos de acordo com critérios 
clínicos a serem avaliados). Também é 
útil para avaliar a suspeita de casos de 
intoxicação por vitamina D.

Recentemente, a Associação 
Brasileira de Nutrologia (ABRAN) 
publicou um consenso sobre a 
mesma coisa publicada pela SBEM e 
referendada com a SBPC. Neste novo 
“consenso”, a ABRAN sugere níveis 
mais altos da vitamina D (> 30 ng/dL 
vs 20 ng/dL da SBEM/SBPC e Institute 
of Medicine - IOM), baseada apenas 
em estudos observacionais, o que 
expõe em risco boa parte da população 
que se nortear por tais dados. Por 
outro lado, a ABRAN “criticou” o 
tempo do posicionamento da SBEM/
SBPC, porém a maior parte de suas 
referências são do mesmo período, 
excetuando-se uma dúzia de estudos 
que foram publicados, sendo que 
apenas quatro são estudos clínicos 
controlados. Um dos estudos sobre 
prevenção do diabetes mellitus não 
parece ter consistência metodológica 
adequada quando analisamos os 
dados publicados (https://www.
diabetesresearchclinicalpractice.com/
article/S0168-8227(18)31358-5/
fulltext), em que o grupo inicial foi de 
164 indivíduos e o término do estudo 
apenas 83 deles, ou seja, 50% dos 
pesquisados não foram incluídos, 

Portanto, se você pensa 
em prescrever ou usar 

a vitamina D para estas 
situações, saiba que você 

não está superando o 
placebo.

então como afirmar com certeza 
que a vitamina D foi importante para 
o resultado? Dois outros estudos 
clínicos melhores desenhados e 
controlados com placebo e cegos 
foram publicados no New England 
Journal of Medicine e, infelizmente, 
mostraram ou que a suplementação 
de vitamina D não foi eficaz na 
prevenção do diabetes (https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1900906), muito menos 
redução de eventos cardiovasculares 
ou câncer (https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1809944). 
Além disso, a ABRAN sugere que a 
suplementação dessa vitamina seja 
feita para melhorar a performance 
de atletas de alto nível, sugerindo 
níveis mais elevados de vitamina D 
(> 40 ng/dL), porém a maioria dos 
estudos, novamente, foi observacional, 
e poucos estudos de caso-controle, 
o que nos coloca sob a óptica mais 
crítica aos verdadeiros benefícios se 
extrapolados para a população geral 
desse perfil. É importante lembrar 
que a vitamina D pode se acumular 
no organismo e seu excesso pode 
provocar problemas graves de saúde 
(hipercalcemia e lesão renal).

Portanto, se você pensa em 
prescrever ou usar a vitamina D 
para essas situações, saiba que você 
não está superando o placebo. A 
informação e a evolução da ciência 
ajudam sobremaneira a melhorar 
a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas, porém é importante o senso 
crítico e a razoabilidade quando formos 
usar medicamentos ou hormônios 
off-label, para que essas informações 
sejam claras para quem estará usando.

Se você se interessou e quer saber mais, 
acesse:

• https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/
vitamina-d-calciferol.htm (acesso em 
17/06/2020)

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D 
(acesso em 17/06/2020)

• http://www.sbpc.org.br/noticias-e-
comunicacao/sbpcml-e-sbem-atualizam-
posicionamento-de-vitamina-d/ (acesso em 
17/06/2020)

• https://www.endocrino.org.br/vitamina-d-
novos-valores-de-referencia/ (acesso em 
17/06/2020)

• https://www.
diabetesresearchclinicalpractice.com/article/
S0168-8227(18)31358-5/fulltext (acesso 
em 18/06/2020)
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SONO E CICLO CIRCADIANO
O sono tem sido cada vez mais 

reconhecido como uma função 
psicobiológica essencial para o 
crescimento, a sobrevivência e 
evolução do homem. Na mitologia 
grega, Hypnos é um dos deuses que 
interferem no espírito, levando o sono 
aos homens e aos deuses. Filho da 
deusa Nyx, a noite, tinha incontáveis 
filhos, chamados sonhos. A palavra 
hipnose veio pela inspiração do 
médico inglês, James Braid, quando 
conduzia os pacientes a um estado 
semelhante ao sono. Em latim, 
equivale ao somnus,  estado de 
consciência quando a mente repousa, 
suspendendo temporariamente 
a atividade sensorial e motora 
voluntária, características do estado 

SAÚDE NA PANDEMIA

de vigília, que significa estar desperto.
Pesquisas epidemiológicas recentes 
indicam que, no âmbito mundial, a 
prevalência dos distúrbios do sono 
atinge até 27% da população adulta. 
No Brasil, aproximadamente, vinte 
milhões de pessoas são acometidas 
por algum tipo de transtorno 
relacionado ao sono (Martinez, 1999), 
sendo maior a frequência entre 
mulheres e idosos. A insônia, definida 
como “dificuldade para iniciar o sono 
ou se manter dormindo”, “sono não 
reparador”e “despertares noturnos”, 
está entre as queixas mais relatadas. 
Transtornos do sono podem estar 
associados a quadros psiquiátricos 
como ansiedade e depressão, dores 
crônicas, fibromialgia, câncer, HIV, 
doenças cardíacas, uso de substâncias, 
insatisfação com a vida social, estilo 
de vida estressante. Vicent e Walker 
(2000) verificaram que, no contexto 
da sociedade atual, cada vez mais, 
se associam os distúrbios do sono à 
preocupação excessiva com padrões e 
expectativas, que, além de ocasionar 
a insônia, reduzem o tempo do sono 
noturno.

A alternância entre os estados de 
sono e vigília mantém o organismo 
humano em equilíbrio conforme 
o ritmo natural do dia e da noite. 
Conhecido como relógio biológico ou 
ciclo circadiano (do latim circa, “cerca 
de”, e diem, “dia”), esse mecanismo 
controla, nas 24 horas, os horários 

adequados para alimentar-se, dormir, 
acordar, exercitar-se, de acordo 
com fatores genéticos, hormonais 
e ambientais. Manter o organismo 
seguindo o ritmo fisiológico ciclo 
sono-vigília é fundamental para 
termorregulação, conservação e 
restauração da energia, equilíbrio entre 
o metabolismo cerebral e o corporal, 
garantindo a manutenção da vida. 

Fatores genéticos e relógio biológico

Michael W. Young, Jeffrey C. Hall 
e Michael Rosbash receberam o 
prêmio Nobel de Medicina, em 
2017, por descobrir um gene que 
regula o ritmo diário do organismo, 
sendo esse gene codificador de uía 
proteína que é sintetizada durante 
a noite e degradada ao longo do dia. 
Estudaram a relação entre o sistema 
de autorregulação e as proteínas 
que governam o ritmo circadiano, 
demonstrando o  papel dos relógios 
biológicos na regulação do sono. 
Em um estudo pioneiro realizado 
em clínicas de sono, encontraram 
evidências de mutação gênica em 
10% das pessoas diagnosticadas com 
a “síndrome do atraso das fases do 
sono” - SAFS. Seguindo-se novos 
estudos,  já foram identificadas pelo 
menos 11 proteínas relacionadas 
aos ritmos biológicos dos mamíferos 
(Dardente & Cermakian, 2007) e, 
cada vez mais, verifica-se que os 
fenômenos relacionados à arquitetura 
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do sono e ao ritmo sono-vigília têm 
importante papel para o equilíbrio 
neuroendócrino e imunológico.

Evidências científicas da relação 
entre padrões de sono e sistema 
neuroendócrino

Alterações do ciclo circadiano, 
como a privação do sono, relacionam-
se com  mudanças no padrão de 
funcionamento do Sistema Nervoso 
Central e disfunções no equilíbrio 
psiconeuroendocrinoimunológico. 
Atualmente, os efeitos deletérios 
dos transtornos do sono têm 
sido investigados por diversos 
métodos, como neuroimagem (RM-
Ressonância Magnética e Petscan), 
EEG-eletroencefalograma e testes 
neuroendócrinos. 

No EEG, a atividade elétrica cerebral 
é registrada sob forma de ondas 
cerebrais (beta, alfa, delta theta, 
gama) cujos padrões de frequência e 
amplitude caracterizam cada estágio 
do sono. Esses estágios são divididos 
em dois tipos principais, tendo cada 
um deles funções específicas: sono 
REM-Rapid Eyes Movement (padrão 
relacionado aos sonhos, atividade 
rápida, semelhante ao estado de 
alerta) e sono NREM que exerce 
importante papel restaurador do 
organismo. Nessa fase, observa-se a 
diminuição da temperatura corporal, 
da frequência cardíaca e do consumo 
de oxigênio pelo cérebro. A redução 

das demandas do metabolismo 
possibilita a ativação dos mecanismos 
restauradores compensatórios, 
fundamentais para a saúde e 
imunidade. 

No sono REM, há o máximo 
relaxamento muscular e intensa 
atividade cerebral relacionada à 
memória e ao aprendizado. Realiza-
se o reparo cerebral, por meio de 
processos capazes de promover a 
recuperação psicológica, organização 
de vivências e integração de 
conteúdos assimilados. Essa é uma 
fase fundamental para a regulação 
do humor e criatividade. Durante um 
período médio de 8 horas de sono, os 
ciclos se alternam, sendo cerca de 75%  
padrão de sono NREM. 

do lobo temporal. Na fase REM, há 
um aumento no funcionamento dos 
núcleos talâmicos, córtex occipital, pré-
frontal e algumas regiões do sistema 
límbico: amígdala, hipocampo e o córtex 
cingulado anterior. Estão menos ativos: 
o córtex pré-frontal dorso lateral, giro 
do cíngulo e córtex parietal (Walker, 
2009).

Aschoff (1979) afirma que, ao 
escurecer, as células da retina 
enviam sinais que ativam o núcleo 
supraquiasmático, fazendo com que 
o gânglio cervical superior libere 
noradrenalina que, por sua vez, 
induz a glândula pineal a produzir 
e secretar melatonina,  hormônio 
que vai estimular o estado do sono. 
A liberação de melatonina é inibida 
pela exposição da retina à luz (Foster, 
2004). E, assim, se estabelece o ritmo 
circadiano que deve a todo custo ser 
preservado, uma vez que envolve 
a orquestração de um conjunto de 
processos de produção e liberação 
de hormônios e neurotransmissores 
que precisam ser minuciosamente 
compreendidos, dada a importância de 
sua participação em cada fase do sono 
e complementarmente no estado de 
vigília para a manutenção da equilíbrio 
biopsíquico do ser humano. Fatores  
que levem à dessincronização do 
relógio biológico podem desencadear 
desordens no organismo, além de 
comprometer a sua adaptação às 
mudanças ambientais e às resposta 

aos fatores de estresse. 

O papel do sistema neuroendócrino 
assume cada vez maior destaque 
em pesquisas envolvendo sono e 
imunidade. A regulação do ritmo sono-
vigília está imbricada com uma gama 
de neurotransmissores que interagem 
num processo complementar e 
harmônico. Durante o estado de vigília, 
os níveis cerebrais de acetilcolina, 
norepinefrina, serotonina, dopamina, 
histamina e glutamato estão em 
seus níveis mais elevados. De forma 
semelhante, durante o sono REM, 
quando acontecem processos de 
ativação cerebral e movimento rápido 
dos olhos, a acetilcolina chega a 65% 
dos seus níveis mais altos de vigília, 
e o glutamato corresponde ao seu 
nível mais alto que ocorre durante a 
vigília, enquanto há um declínio da 
norepinefrina, serotonina e dopamina.
Durante os períodos de ondas lentas, 
sono NREM, os níveis de glutamato e 
acetilcolina  caem e permanecem em 
seu nível mais baixo até o final. (Datta, 
2010).

Como se pode ver, cada fase do 
sono depende de um equilíbrio entre 
os diversos neurotrasmissores, numa 
sequência harmoniosa com produção 
de uns e inibição de outros a cada 
fase. Tudo se inicia na transição entre 
o estado de vigília e o sono com a 
secreção da melatonina que reduz  o 
tônus muscular. A atividade cardíaca 

Os avanços da neuroimagem 
permitem identificar diferentes 
padrões na anatomia funcional do 
cérebro, associados ao sono REM e ao 
NREM. Durante o sono NREM, ocorre 
redução da atividade em áreas do 
tronco cerebral, os núcleos do tálamo, 
hipotálamo, córtex pré-frontal e regiões 
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é reduzida, os músculos relaxam e 
a temperatura do corpo cai. A partir 
desse estado, ocorrem os picos 
de liberação de GH – hormônio do 
crescimento – e leptina – hormônio 
que desempenha importante papel 
na regulação da ingestão alimentar 
e no gasto energético, gerando um 
aumento na queima de energia e 
diminuindo a ingestão alimentar. O 
cortisol, hormônio da suprarrenal 
começa a ser liberado até atingir seu 
pico no início da manhã, sinalizando 
para o despertar, no momento em 
que o corpo já está preparado para as 
atividades do dia. Vale salientar que o 
GH é um hormônio responsável, não 
apenas pela estatura das pessoas, 
mas também para promover o 
crescimento e multiplicação celular. 
Ele contribui diretamente com a 
imunidade, estimulando linfócitos B 
e a proliferação de células T, acelera a 
formação de imunoglobulinas, além de 
modular a resposta de citocinas. 

Privação do sono e alterações na 
imunidade 

Diversos estudos tem demonstrado 
os prejuízos para a imunidade causados 
pela privação do sono e desregulação 
neuro-humoral relacionada à 
desestabilização do ciclo circadiano. Um 
estudo com 153 homens e mulheres 
saudáveis, realizado na Universidade 
Carnegie Mellon, demonstrou que 
os sujeitos que dormiam menos do 
que 7 horas por noite apresentavam 

uma probabilidade três vezes maior 
de desenvolver sintomas de resfriado 
quando expostos a vírus causadores 
de doença respiratória. A Universidade 
de São Paulo - UNIFESP publicou, 
em 2003, na revista Psichosomatic 
Medicine, resultados de uma pesquisa 
que apontou a privação de sono como 
fator de redução de 50% na produção de 
anticorpos em pessoas que tomaram 
a vacina contra a hepatite A. Outro 
estudo, na mesma universidade, 
revelou que transtornos do sono 
estão relacionados à liberação de 
citocinas pró-inflamatórias no pulmão 
e também à recorrência de diferentes 
tipos de câncer como os de mama, 
pulmão e próstata, além de doenças 
cardiovasculares. 

A não observância do ritmo 
circadiano pode ser considerada um 
fator estressor, bastante significativo. 
Altos níveis de estresse ou padrões 
de estresses sucessivos causados 
por longos períodos de insônia, 
despertares noturnos e problemas 
como apneia do sono levam à ativação 
do eixo hipotálamo-hipófise-supra-
renal (HHSR) que integra e regula 
funções endócrinas e neurológicas. 
A desregulação desse sistema pode 
acarretar inúmeras outras desordens e 
perturbações relacionadas à secreção 
exagerada de glicocorticoides. Há 
evidências sugerindo uma associação 
entre concentrações elevadas de 
cortisol e déficits cognitivos, como 

diminuição da memória verbal. 
Estudos em ratos indicam efeitos 
prejudiciais da corticosterona sobre a 
plasticidade neuronal no hipocampo 
diminuindo a conectividade cerebral. 
Nos seres humanos, observa-se, desde 
pequenos distúrbios, como cansaço e 
indisposição, alterações do apetite, do 
humor, até ações mais diretas sobre o 
sistema cardiovascular com aumento 
da pressão arterial, aceleração dos 
batimentos cardíacos, aumentando os 
riscos de infarto e AVC, além de afetar 
diversos outros órgãos e sistemas.   

Diante da realidade atual, o ser 
humano vive num contexto de 
impactos sucessivos em processos 
constantes de mudanças sociais, 
econômicas e tecnológicas. A 
competitividade, o desgaste 
permanente, as exigências crescentes 
de responsabilidade e tomadas de 
decisão não permitem o descanso 
necessário ao corpo e à mente. Como 
pode, então, com tantas demandas 
ao mesmo tempo, realizar sua higiene 
do sono, definida como a mudança 
de padrões disfuncionais para a 
organização de hábitos e atividades 
que visam à melhor indução e 
qualidade do sono? 

A manutenção da arquitetura 
do sono fisiológico, suficiente na 
quantidade de tempo e vivenciado 
plenamente em todas as suas fases, 
é hoje uma medida emergencial,  uma 

atitude ecológica, protetora da vida 
e fator indispensável à saúde e à 
longevidade. 
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REFLEXÕES NA PANDEMIA

A cena que assistimos no 
dia 23 de janeiro de 2020, 
por meio de um vídeo de 
domínio público, postado 

no The New York Times daquela 
data, ganhou a mídia internacional e 
espalhou-se pelo mundo, deixando 
o povo em estado de espanto. As 
imagens apontavam para a existência 
de uma epidemia acontecendo 
na China, provocada por um 
coronavirus denominado de SARS-
Cov-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome - Coronavirus-2), cujo 
habitat seria o morcego e que os 
animais contaminados por meio 
de tais mamíferos se tornariam 
portadores e transmissores do vírus a 
humanos. Provavelmente, foi isso que 
aconteceu num mercado da cidade de 
Wuhan, província de Hubei, na região 
central da China.

Naquele janeiro, o SARS-Cov-2 
exibiu seus primeiros estragos: 
infectara 400 pessoas e levara 17 
à morte. No mesmo dia, noticiários 
nacionais e internacionais do 
mundo todo anunciaram que aquela 
cidade era um movimentado ponto 
de ligação de viagens coletivas 
internas, por trem rápido, avião, 
barcos e, internacionais, por voos 
diretos, portanto, local de origem 
e disseminação provável daquela 
epidemia. Ainda naquele mesmo 
momento, autoridades chinesas da 
saúde anunciaram que a China estava 

vivendo “estágio crítico” de prevenção 
e controle de uma nova virose e, no 
dia seguinte, todos os transportes 
coletivos de Wuhan estavam 
interrompidos. O vice-ministro da 
Comissão Nacional de Saúde da China 
disse: “Por favor, não vão para Wuhan 
e se estiverem naquela cidade, não 
saiam dela”. Fez isso com o objetivo 
de barrar a propagação da doença. A 
cidade ficou praticamente fechada: 
portos, transportes terrestres e 
aéreos; transporte coletivo gerais e 
internos, também.

Aconselharam não se aglomerarem 
em reuniões. Fecharam as escolas, 
o comércio e cancelaram eventos. 
Estava, assim, decretado o 
distanciamento social como medida 
de prevenção e controle da epidemia 
que crescia em Whuan e já surgia na 
Inglaterra, Estados Unidos e países 
vizinhos da China, como Coreia do 
Sul e Tailândia, tornando-se, então, 
em poucos dias, uma pandemia. 
Consta que os infectados em outros 
países haviam estado em Wuhan 
dias antes. Estabelecidos os elos da 
contaminação a partir de Wuhan, 
tornou-se necessário interromper 
esse ciclo contagiante.

No dia 24/01/2020, oficializou-
se o lockdown (confinamento em 
português) em plena véspera das 
comemorações do Ano Novo chinês, 
quando há o maior fluxo de migração 

FREEPIK
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controladores da doença por outros 
países. Incluíam-se nessas medidas: 
testagem em massa, distanciamento 
social absoluto, que reduz a interação 
entre pessoas, rastreamento do foco 
da doença por aplicativos no celular; 
quarentena que se aplicam àquelas 
pessoas originárias de locais onde há 
epidemia da virose.

Na China e na Coreia do Sul, os 
modelos implantados levaram ao 
controle da Covid-19 em menos de 
três meses dos primeiros registros 
e foram tidos como eficientes pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
conforme disse Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, seu diretor, exortando 
as nações do mundo a considerarem 
a experiência chinesa e coreana, em 
seus países.

Cada país tomou sua própria 
iniciativa com relação ao 
confinamento e outras medidas 
de controle foram criadas. Sobre 
confinamento, há de se dizer que 
sempre esteve presente no controle 
das grandes pragas, pestes e 
endemias mundiais, desde Galeno 
de Pérgamo, médico e filósofo do 
primeiro século (129-199), cuja 
percepção o fez entender que 
lesões em uma pessoa passam a 
outra e, portanto, recomendava o 
confinamento dos doentes para não 
disseminarem suas doenças. Praticou 
confinamento também durante a 

“É o estado de globalização 
mundial que facilita a 
expansão das viroses 

no mundo”, referiu Ana 
Margarida Rosemberg, 

em webinar do Jornal do 
Médico, no YouTube em 

13/06/2020...

interna do mundo. Rapidamente, o 
sistema de saúde da China imobilizou 
a leva populacional de migrantes que 
comemorariam aquele evento, no dia 
25/01/2020 (BBC NEWS - Howard 
Lang).

As pessoas foram tomando 
conhecimento desses acontecimentos 
em tempo real no mundo inteiro. A 
experiência chinesa sobre lockdown 
foi transmitida em números e 
imagens nos noticiários de rádio e TV. 
“É o estado de globalização mundial 
que facilita a expansão das viroses 
no mundo”, referiu Ana Margarida 
Rosemberg, em webinar do Jornal do 
Médico, no YouTube em 13/06/2020 
e eu acrescentaria: é também essa 
globalização que facilita o encontro 
universal entre países, cujas ajudas 
mútuas poderão surtir melhores 
controles de endemias.

A partir do primeiro momento de 
isolamento das pessoas em Wuhan 
e na China continental, houve uma 
crescente adoção de seus modelos 

grande peste da história, denominada 
de Antonina (165-180) (“O Olhar dos 
Mestres para o Agora”, de Margareth 
Dalcomo, O GLOBO de 09/06/2020).

Mesmo com um lastro seguro 
das experiências antigas e atuais, 
nacionais e internacionais, para 
controle das endemias, o Brasil 
tem perdido o fio da meada das 
experiências exitosas, mergulhando, 
desde o início da  Covid-19, no 
obscurantismo do atual governo, 
quando seu mandatário debochou 
e debocha da gravidade que seria a 
disseminação da doença e rejeitou 
o isolamento social. Por isso, hoje 
somos o segundo país do mundo 
onde se morre mais da  Covid-19.

A razão disso é algo mais virulento 
e mortal do que o SARS-Cov-2: é 
seu próprio governo desgovernado, 
caótico, deletério e mortal. Foi aí 
que, para salvar vidas, praticando 
o confinamento de modo firme, 

uma colcha de retalhos se formou, 
com cada Estado cuidando de sua 
população, ao seu modo, a maioria 
seguindo e adaptando protocolos da 
OMS às suas realidades. Felizmente, 
no Ceará, desde janeiro de 2020, 
estabeleceu-se uma força-tarefa 
que conduz de modo ininterrupto a 
aplicação das medidas de controle 
que vão desde o estabelecimento 
do isolamento social ao lockdown 
e à organização dos atendimentos 
hospitalares e de terapia intensiva 
a fim de que os portadores da  
Covid-19 tivessem um atendimento 
humanizado e eficaz.

Assim, tem se mantido o Sistema 
Único de Saúde, em pleno gozo de 
funcionamento: boa parte do Estado 
já mostra queda no número de 
infectados, hospitalizações e mortes. 
O Ceará afastou-nos de modo eficaz 
e, agora, paulatina e resilientemente, 
nos junta para uma nova maneira de 
viver sob o impacto da  Covid-19.
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Os humanos surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos, na África 
Oriental, a partir dos Australopithecus, um gênero anterior de 
primatas. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses seres 
se aventuraram em vastas áreas do Norte da África, da Europa e 

HISTÓRIA

da Ásia.  Os humanos da Europa e 
da Ásia Ocidental deram origem ao 
Homo neanderthalensis (neandertais). 
Os humanos das outras regiões da 
Ásia originaram o Homo erectus, que 
sobreviveu por quase 1,5 milhão de 
anos, sendo a espécie humana de 
maior duração. Segundo o historiador 
Yuval Noah Harari, em seu livro 
Sapiens, dificilmente a nossa espécie 
quebrará esse recorde. Na Ilha de 
Java, na Indonésia, viveu o Homo 
Soloensis. Em Denisova, na Sibéria, 
viveu o Homo denisova. Muitas outras 
espécies viveram em cavernas e ilhas.

Enquanto esses humanos evoluíam 
na Europa e na Ásia, a evolução na 
África Oriental continuou nutrindo 
novas espécies, como: Homo 
rudolfensis, Homo ergaster, e, 
finalmente, nossa espécie: Homo 
sapiens. Foi, portanto, na África que 
surgimos há cerca de 200 mil anos. 

Segundo Harari, é uma falácia 
conceber essas espécies em uma 
linha reta de descendência. A verdade 
é que de 2 milhões de anos a 10 mil 
anos trás, o mundo foi habitado por 
várias espécies humanas ao mesmo 
tempo. Há 100 mil anos existiam 
pelo menos seis espécies humanas 
diferentes. Apenas a nossa espécie, 
Homo sapiens, sobreviveu. Como já 
dito, surgimos há 200 mil anos, na 
África Oriental. Há cerca de 70 mil 
anos, nos espalhamos na Península 

Arábica e território da Eurásia, 
começamos a dominar o resto do 
planeta terra e extinguimos as demais 
espécies humanas.  

Inicialmente, éramos nômades 
e nos alimentávamos de caça, 
pesca, raízes e frutos. Por estarmos 
expostos aos traumas, morríamos 
facilmente. Quando nos espalhamos 
pelo norte da África e Eurásia nos 
concentramos em algumas regiões 
como: a Mesopotâmia, entre os rios 
Tigres e Eufrates; o Egito, ao longo 
do rio Nilo; a China, no Vale do rio 
Amarelo e no Vale do rio Indo.

  Os microrganismos causam 
doenças em nossa espécie, desde que 
surgimos na África. Segundo Stefan 
Cunha Ujvari, em seu livro “A História 
da Humanidade Contada pelos Vírus”, 
a tuberculose humana, que até pouco 
tempo acreditava-se ter surgido 
com a domesticação do gado, surgiu 
há milhares de anos. Os cientistas 
diziam que a tuberculose do gado, 
causada pelo Mycobacterium bovis, 
dera origem a tuberculose humana, 
causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis. Apesar dessa hipótese 
ter sido plausível durante muito 
tempo, caiu por terra com os estudos 
de materiais genéticos do bacilo 
da tuberculose de pessoas mortas 
há milênios. Segundo os referidos 
estudos, um ancestral bacteriano deu, 
primeiro, origem ao M. tuberculosis.  

HOMO RUDOLFENSIS (ÁFRICA ORIENTAL); HOMO ERECTUS (ÁSIA ORIENTAL); E HOMO NEANDERTHALENSIS (EUROPA E ÁSIA 
OCIDENTAL). NOSSOS IRMÃOS, DE ACORDO COM RECONSTRUÇÕES ESPECULATIVAS                                                                                          

FONTE: LIVRO SAPIENS DE YUVAL NOAH HARIRI. DEMAIS FOTOS: FONTE – INTERNET
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O M. bovis foi o último a surgir na 
escala evolucionária. Assim, já havia 
humanos com tuberculose antes da 
domesticação do gado. Cientistas 
encontraram em múmias egípcias 
o DNA do bacilo da tuberculose. A 
peste branca (tuberculose) já atingia 
os egípcios desde a unificação do Alto 
e Baixo Egito e esteve presente em 
todo o período da história do Egito, 
em surtos epidêmicos. 

Os piolhos nos acompanham desde 
os primórdios de nossa história. 
Através do estudo do genoma dos 
mesmos, verificou-se que existem 
piolhos específicos aos macacos e aos 
humanos. Ambos evoluíram de um 
ancestral comum que viveu há cerca 
de cinco milhões e meio de anos. O 
tifo, doença transmitida pelo piolho, 
foi devastador para os seres humanos 
e responsável por várias epidemias ao 
longo da história. Durante o segundo 
ano da Guerra do Peloponeso, em 
430 a.C., a cidade-estado de Atenas, 
na Grécia Antiga, foi atingida por 
uma epidemia dizimadora, conhecida 
como a “Peste de Atenas”, ou “Peste 

do Egito”, que matou, entre outros, 
Péricles e seus dois filhos. Muitos 
historiadores acreditavam que o tifo 
teria sido a causa dessa epidemia. 
Atualmente, estudos genéticos da 
bactéria encontrada em dentes das 
ossadas dos soldados atenienses 
mostram que foi a febre tifóide. Entre 
as causas responsáveis pela derrota 
de Napoleão e sua Grande Armée na 
invasão da Rússia, em 1812, está o 
tifo, ao lado do frio e da fome.

Quando, há 10 mil anos, nossa 
espécie se fixou para iniciar a 
agricultura e domesticar os animais, 
as doenças proliferaram com mais 
intensidade e surgiram grandes 
epidemias. Ao mesmo tempo que 
existiam os agricultores, existiam os 
pastores, que domesticaram animais 
como: aves, porcos, gado, cavalos, 
cachorros e gatos.  O contato com 
esses animais, principalmente aves 
e porcos, nos legou muitas doenças. 
A gripe é uma das doenças que as 
aves nos transmitiram. Já o resfriado, 
vem do cavalo.  As epidemias de 
gripe e varíola surgiram há milênios. 
Existem relatos de epidemias na era 
romana. A varíola já foi identificada 
em múmias egípcias.  Epidemias de 
malária surgiram há dez mil anos. 
O desenvolvimento da agricultura 
propiciou as condições para que o 
mosquito Anopheles, que transmite 
o parasita plasmódio, causador da 
malária, se propagasse. 

No momento em que começamos 
a estocar grãos, como o trigo, o 
rato proliferou, disseminando suas 
doenças. A peste bubônica, conhecida 
como peste negra, transmitida 
pela pulga do rato, dizimou 1/3 da 
população da Europa, em meados do 
século XIV. 

Os europeus introduziram várias 
doenças em toda América, dizimando 
milhares de nativos. No Brasil, os 
portugueses trouxeram a gripe, a 
varíola e a tuberculose, entre outras 
enfermidades. 

Segundo Ujvari, o HIV, vírus 
causador da epidemia da AIDS, 
estava presente nos chimpanzés 
que habitavam os países: Camarões 
e Gabão, na África. Esses macacos 
contaminaram os sapiens através 
de escoriações e ferimentos quando, 
após serem vítimas de caçadores e 
terem seus corpos destrinchados e 
suas carnes ensacadas para serem 
vendidas nos mercados, o vírus 
penetrou em seus organismos. 

O HIV, presente em mais de trinta 
espécies de primatas, na África, 
começou a contaminar os Sapiens 
por volta de 1930.  No organismo 
humano, o vírus conseguiu alcançar 
as secreções genitais e, assim, 
atingir outros humanos por relações 
sexuais. A doença foi se espalhando 
lentamente até ser desmascarada 
em 1980. Entretanto, o agente 
causal, batizado de HIV (vírus da 
imunodeficiência humana,) só foi 
identificado, em 1983, por dois 
grupos de pesquisas independentes 
liderados por Robert Gallo e Luc 
Montagnier. 

Na atual pandemia da Covid-19, 
graças ao avanço da ciência, o 
genoma do vírus SARS-CoV-2 
(coronavírus) foi decifrado poucos 
dias após os primeiros casos terem 
surgido na China, na cidade de Wuhan, 
em dezembro de 2019. Os Sapiens 
sempre conviveram com as doenças. 
Só a cooperação e a solidariedade 
entre os povos serão capazes de fazer 
a humanidade enfrentar e vencer as 
epidemias.

Só a cooperação e a 
solidariedade entre os 
povos serão capazes 

de fazer a humanidade 
enfrentar e vencer as 

epidemias.
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REFLEXÃO PARA FAZER O BEM

o fim da linha.

Hidratação, acolhimento, 
solidariedade e semeio do bem 
ali se fazia. O amigo continuou o 
deslocamento e retornou trazendo o 
transporte mais adequado e, com ele, 
minha avó foi conduzida para a cidade 
maior. Atendida por colegas. Vários 
exames. A confiança se reacendia. 
Feito a cirurgia, um dos discípulos da 
medicina disse: “se o problema for 
câncer, deve voltar logo”.

Minha avó melhorou, ficou mais 
estável, aumentou o peso, reativou a 
esperança da saúde, porém, poucos 
meses depois, tudo voltou mais 
agressivamente. A doença recidivada 
com tanto sofrer e tanta espera de 
cura, era iminente a morte. No ano 
seguinte, o fim.

Hoje, aqui, neste relato do bem, 
descrevo o valor do semeio dele, 
de sabermos agradecer, de com ele 
construirmos amor e transformarmos 
mentes.

1954, o bem. 10 anos depois, 20, 30, 
40, 50 anos depois e mais alguns meses. 
Aproximadamente, em 2005, estava 
no consultório, tratando e curando 
pacientes com tumores cutâneos. Nasci 
em 1966 e não conheci minha doce avó, 
mas, naquele ano, já começava a redigir 
o cumprimento da minha missão, da boa 
ação de todos nós.

Um dia, entrou um senhor para 
ser operado de um tumor na face 
(o tempo não escolhe ou escolhe, 
aleatoriamente, situações e momentos 
de retorno que, algumas vezes, 
despercebemos ou não conseguimos 
modificar) que fora encaminhado por 
outro colega médico. Conversando 
com o meu paciente e entre diálogos e 
silêncios reflexivos, como sempre faço, 
no anteparo do consolo e da cura, por 
acaso, por desígnio, por coincidência 
ou algo mais, descobri uma coisa 
inusitada. Esse senhor era filho do 
benfeitor que ajudou minha santa avó, 
em 1954. Tudo acaso. Algo excepcional? 
Programado? Esperado? Não, nada ao 
acaso. Eis um recado do bem (mais de 
50 anos depois). Faça-o sempre. Fiz a 
cirurgia e para aquele problema trouxe 
a necessária solução.

Quem faz o bem colhe o efeito dele ou 
essa consequência da sua pulverização é 
colhida por um filho, um neto, ou algum 
familiar ou até mesmo pode apenas ser 
colhido pelo mundo. O bem modifica 
mentes, transforma razões, faz renascer 
amor, e traz a energia da paz.

Eis um exemplo do bom semeio dele. 
Neste texto, faço uma ode ao plantio do 
bem, na busca da alegria, na melhoria do 
mundo que queremos. Aqui, homenageio 
todos que o disseminam na terra; muitas 
vezes, sem esperar qualquer retorno ou 
gratidão. Faz bem fazer o bem.

Mês de outubro, ano de 1954. 
O bem sempre vale a pena 
e que a força dele nos 
ilumine. Ele sempre vence 

o mal, a todo o momento, mesmo que, 
no caminho da vida, ele possa sofrer 
algum travo, que, ocasionalmente, não 
é esquecido pelo tempo e, ao mesmo 
instante, deixa marcas de bons frutos 
para se colher mais avante.

Neste ano, um trilho nebuloso de 
sofrimento, dor e prostração acometeu 
a mãe do meu pai. Minha avó vinha 
numa viagem de trem próximo da 
cidade onde nasceu até uma metrópole 
mais crescida. Sangue, palidez e 

combalimento a afetavam na passagem 
daquela travessia. Seria a busca da 
cura ou de algo que consolasse aquele 
momento. Estava com uma doença 
agressiva demais.

Quando chegou a uma pequena 
cidade que distava cerca de 70 
quilômetros do destino final, meu avô, 
percebendo a gravidade do problema, 
com ela, desceu e buscou abrigo num 
hospital daquele pequeno município.

Naquele trem estava também um 
grande amigo do meu avô e, para ele, 
houve uma recomendação: “busque um 
transporte na cidade de Fortaleza” - era 
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Em 22/05/2020, a revista The Lancet publicou o artigo: 
“Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for 
treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, assinado por 
Mandeep R Mehra, Sapan S Desai, Frank Ruschitzka e Amit N Patel, 

TRATAMENTO DA COVID-19

que firmou a conclusão de que não 
fora possível ratificar um benefício 
da hidroxicloroquina (HCQ) ou da 
cloroquina (CLQ), quando usadas, 
isoladamente ou associadas com 
um macrolídeo, nos desfechos 
hospitalares do tratamento da 
Covid-19. Ademais, segundo os seus 
autores, cada um desses esquemas 
terapêuticos foi relacionado com a 
redução da sobrevida e o aumento da 
frequência de arritmias ventriculares, 
resultando em substantivo incremento 
da taxa de letalidade por Covid-19.

De pronto, como consequência 
dessa publicação, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) determinou 
a retirada de CLQ/HCQ dos braços 
comparativos de um grande estudo 
multicêntrico por ela avalizado. A 
repercussão de tal decisão afetou 
duramente muitos ensaios clínicos 
randomizados em andamento, 
conduzidos por pesquisadores e 
instituições independentes, que 
passaram a ter dificuldades no 
recrutamento de sujeitos de pesquisa, 
uma vez que, sendo estudos do tipo 
duplo-cego, os pacientes temiam ser 
alocados em grupos que faziam uso de 
CLQ/HCQ, o que poderia resultar em 
malefícios e sem benefícios.

A publicação da Lancet foi alvo 
de severas críticas por suas graves 
falhas metodológicas na tentativa 
de construção de uma metanálise. O 

trabalho em foco, embora contivesse 
supostamente um “n” bastante 
elevado, era uma revisão sistemática 
baseada em estudos observacionais. 
Os vícios de seleção, de aferição 
e de confusão eram patentes, 
comprometendo o delineamento e a 
análise do estudo.

Claro está que o pseudoestudo 
não cumpriria as regras da Critical 
Appraisal Topics (CATs), uma técnica 
da epidemiologia clínica e da medicina 
baseada em evidências para analisar 
os artigos científicos e não mereceria 
ter sido publicado em periódicos 
científicos, que adotem rígidos 
critérios de avaliação dos “papers” 
submetidos. 

A rapidez da publicização, 
considerando o intervalo decorrido a 
partir da submissão, diferentemente 
do largo tempo que usualmente se 
decorre para os autores verem seus 
artigos publicados, leva a crer que o 
estudo de Mehra et al. não deva ter 
sido alvo de avaliação de pareceristas 
ou de revisão por pares, tendo, talvez, 
a sua aprovação limitada ao conselho 
editorial ou, quiçá, uma decisão 
monocrática do editor-chefe de The 
Lancet.

O mais pungente viés do artigo 
mencionado, porém, foi a recusa 
da abertura do banco original 
dos dados, da parte da empresa 
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detentora do “bigdata”, para uma 
auditoria externa independente, sob 
a alegativa de existirem cláusulas 
de confidencialidade com os seus 
fornecedores, pairando dúvidas quanto 
à qualidade e à integridade dos dados 
e até suscitando a desconfiança 
pública de que a pesquisa não passava 
de uma tentativa de burla científica.

Diante da avalanche de críticas ao 
trabalho, reconhecidamente eivado 
de falhas, três dos seus autores, 
antecipando-se a uma sentença de 
exclusão editorial que seria mais 
desastrosa cientificamente para eles, 
apresentaram uma solicitação de 
retratação à revista, que foi acolhida, 
redundando em “despublicação” do 
vexaminoso artigo, ao cabo de duas 
semanas.

Ato contínuo, a OMS revisou o seu 
procedimento anterior, revogando o 
veto que fizera à inserção de CLQ/
HCQ na pesquisa que patrocinava, 
reintroduzindo esses medicamentos 
nessa investigação.

A revista The Lancet, que, em 
2024, completará 200 anos de edição 
ininterrupta, deu guarida em suas 
páginas, em 1998, ao artigo que 
associou o uso de vacinas à ocorrência 
de autismo. Com essa publicação, a 
The Lancet prestou um desserviço à 
saúde pública ao oferecer um suposto 
alicerce científico aos grupos que se 

opõem à vacinação. O pesquisador 
principal, que assumiu a autoria do 
artigo, teve a sua licença médica 
cassada no Reino Unido e a revista 
somente se retratou do seu grave 
equívoco em 2010.

Lembre-se ainda de que The Lancet 
foi uma das cinco revistas médicas 
de notória acreditação que foram 
objeto de análise crítica conduzida por 
Sackett et al., da McMaster University, 
na década de 1980, cujo resultado 
desse estudo apontava que cerca 
de metade dos trabalhos publicados 
nesses periódicos tinha graves erros 
metodológicos que comprometiam a 
validade dos seus artigos.

Um desdobramento desse 
impactante estudo foi a 
conscientização dos editores de 
revistas médicas com o objetivo de 
aprimorar o processo de avaliação 
dos artigos submetidos que passaram 
a ser apreciados com maior apuro e 
rigor científico dos revisores e dos 
conselhos editoriais.

As revistas médicas, em geral, 
lograram ter uma melhor qualidade, 
mas, às vezes, os editores são 
displicentes e deixam passar trabalhos 
com falhas metodológicas que os 
revisores não perceberam a tempo. 
A urgência em publicar um tema 
candente, a exemplo da presente 
pandemia da Covid-19, e de se 

antecipar a outros veículos podem 
estar no fulcro da tomada de decisão 
equivocada da revista The Lancet.

Agora, ao intentar erroneamente 
lancetar a cloroquina e a 
hidroxicloroquina, o vetusto periódico 
médico deixou cair o bisturi no seu 
hálux, como quem dá um tiro no 
próprio pé ou, como queira, dito de 
outra forma, o tiro saiu pela culatra, 
e assim foi mais do que chamuscado 
no aludido episódio, com perda de 
credibilidade científica, a ser aferida 
em cancelamentos, ou mesmo de não 
renovação, de assinaturas dos seus 
leitores e das bibliotecas institucionais, 
ou na baixa no número de acessos e 
de citações computadas na “Web of 
Science”.

Isso posto, é bem possível que The 
Lancet tenha que se reinventar, para 
recuperar a credibilidade perdida e, em 
um futuro distante, venha a ressurgir, 
como uma fênix emergindo das cinzas, 
portando sagradas e reluzentes lanças.

Não convém mais polemizar tanto 
no momento, uma vez que, apesar 
dos estragos iniciais do malfadado 
artigo e das acerbas discussões 
subsequentes, com acalorados 
embates, contaminados por 
questões ideológicas e por interesses 
econômicos subalternos, a validação 
do teor e dos achados do estudo em 
tela, que fulminavam a CLQ/HCQ, está 

sepultada, mas deveria antes ter sido 
cremada, coibindo a possibilidade de 
ressurreição extemporânea dessa 
validez científica.

É oportuno relembrar que CLQ/
HCQ, além de baratos, são medicações 
de primeira linha contra a malária, 
endemia que atinge vastas regiões do 
mundo, e de comprovada utilidade em 
outras doenças reumáticas, estando 
em uso, com quebra de patentes, há 
muitos e muitos anos.

Há vários grupos que estão se 
debruçando nessa questão. Ao 
impingir um risco adicional de 
problemas cardíacos e um excedente 
de mortes, o trabalho de Mehra et 
al. traria um dano irreparável à luta 
global contra o paludismo e privaria 
incontáveis pacientes da reumatologia 
de ter os benefícios do uso de CLQ/
HCQ.

Por prudência e comedimento, 
é melhor esperar o desfecho da 
metanálise da Cochrane Collaboration, 
ora em andamento, sobre o 
tratamento da Covid -19, para se 
elucidar, de fato, CLQ/HCQ são eficazes 
e efetivas contra essa virose ou ainda 
se há alternativas de tratamento 
mais adequadas para debelar a 
premente pandemia que hoje assola a 
humanidade.
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