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Queridos (as) leitores (as),

A pandemia trouxe sofrimento, mudanças e dificuldades, mas também trouxe 
inovação, descobertas, novos caminhos e, como não falar, trouxe-nos um novo 
tempo. Em meio à turbulência que estamos vivenciando, descobrimos que 
existem pessoas ao nosso lado às quais estamos ligadas profundamente e 
que são fundamentais para que possamos vencer as grandes batalhas da vida. 

A revista orgulhosamente traz na capa uma das maiores empreendedoras 
da área de saúde em Feira de Santana: Silvana Freitas, nossa homenageada 
do ano. Publicar parte da sua história é uma honra para nós da Mais Arte 
Publicidade e da MaiSaúde, não apenas por ser nossa cliente e parceira, mas 
pela sua admirável competência e habilidade no mundo dos negócios, que 
fazem dela essa Mulher Master!

Certamente, uma das mais importantes lições desta pandemia é a de que 
a união faz a força e somente juntos, conectados, irmanados e integrados 
seremos vitoriosos.  Nosso desejo é expressar, com essa homenagem, a 
gratidão pela confiança no nosso trabalho. Nós, da Mais Arte Publicidade, 
reconhecemos a importância dos seus empreendimentos para garantir mais 
acesso à saúde com qualidade para nossa população e parabenizamos pela 
gestão firme dos seus negócios. 

Ao folhear essas páginas, você vai encontrar também conteúdos sobre os 
mais variados temas. Na editoria de saúde, como não poderia deixar de ser, 
daremos destaque para o Coronavírus. Além disso, teremos artigos médicos 
sobre Alzheimer, Chikungunya e Hipertensão Pulmonar. Nas demais editorias, 
temas fundamentais como racismo, telemedicina, veganismo e cultura, além 
de matéria sobre o Boulevard Shopping, artigo de moda e dicas de filmes 
produzidos, dirigidos ou protagonizados por grandes mulheres.

Vivemos um momento especial de ressignificar a nossa vida e traçar novas 
metas, novos objetivos e temos certeza de que esta edição vai inspirar 
você. Durante meses, a revista MaiSaúde entrou em contato com você, 
através de lives no Instagram, apresentadas pela nossa editora, a jornalista 
Sarah Sanches. Proporcionamos aos nossos seguidores encontros virtuais 
com grandes referências médicas e da área de saúde em Feira de Santana, 
oportunidades nas quais puderam adquirir novos conhecimentos e esclarecer 
dúvidas de forma qualificada.

Com muita alegria, dedicamos a Edição Ouro da MaiSaúde  a todos os 
nossos clientes e parceiros, que apesar do momento atípico que vivemos 
não perderam a esperança e olham para o futuro com otimismo.  Percebemos 
que o marketing continuará sendo o grande diferencial das empresas nestghe 
“novo normal”. Somos muito gratas aos nossos anunciantes, que com muita 
confiança abraçaram a nossa revista e possibilitaram que pudéssemos lançar 
a mais robusta edição de todos os tempos, fechada em 100 páginas, pela 
primeira vez, e em meio à pandemia. Que formidável celebrar e dividir essa 
conquista com todos, médicos, empresários, colaboradores e vocês, caros 
leitores e leitoras, a quem desejamos uma excelente leitura.

Que essa experiência nos transforme para melhor!
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Passei alguns dias para conseguir colocar em 
palavras esse turbilhão de sentimentos que 

tomaram conta de mim desde o início dessa 
pandemia, há quase um ano. Um sinal de alerta 
acendeu em meu cérebro quando noticiaram na 
televisão que um vírus desconhecido pela ciência 
estava causando uma doença pulmonar grave em 
centenas de pessoas em Wuhan, cidade chinesa na 
província de Hubei, República Popular da China - 
marco zero da covid-19. 

Nem nos meus mais terríveis pesadelos, 
jamais imaginei viver algo semelhante. Muitas 
vezes, vejo-me personagem de um dos filmes 
apocalípticos hollywoodianos, quando um vírus 
ou bactéria acaba com a vida humana. Mas é 
vida real, não ficção científica. É real o medo de 
contaminação, o pânico do adoecimento, o pavor 
de testar positivo e apresentar a forma mais 
grave de COVID e não haver leitos disponíveis 
para tratamento.

A FRAGILIDADE 
DA VIDA HUMANA
Emmanuela Schwartz - Jornalista
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Nessa quarentena, a ansiedade tem consumido 
a mim e a milhões de pessoas. O inimigo é 
superpoderoso e invisível. Pior que em uma 
guerra, quando conhecemos e sabemos onde está 
o nosso opositor. É uma batalha desleal porque o 
novo Coronavírus é desconhecido e não podemos 
enxergá-lo. A humanidade está em luto pelas 
vidas perdidas em todas as nações. No Brasil, 
a desigualdade social e a pobreza amplificam a 
tragédia. 

A perda da liberdade de ir e vir a qualquer hora, 
encontrar os amigos ou a família, trocar abraços 
calorosos e demorados, ir à balada, final de 
semana na praia, viagens e passeios...  Como faz 
falta a nossa liberdade. Há meses trancada entre 
paredes de concreto, vejo a vida passar pela 
janela do meu apartamento, no terceiro andar 
de um grande edifício. Após nove meses,  com 
o número de casos aparentemente controlado, 
os hospitais de campanha sendo desmontados 
em vários estados brasileiros, leitos vazios, criei 
coragem e fiz um passeio de cinco dias na praia. 
O reencontro com a natureza foi mágico: pés 
no chão, na grama, na areia. Banho de mar em 
lugar isolado, brisa da tarde soprando e levando 
para longe a angústia acumulada nas noites mal 
dormidas.

Mesmo com toda segurança, tomando o máximo 
cuidado, usando máscara e higienizando as mãos 
por minuto, em total desespero, senti-me insegura 
e exposta, mas confesso que  foi maravilhoso 
viver esses dias com minha família. A vontade era 
de que o tempo parasse e não precisasse voltar 
para casa e para realidade que, após esse breve 
interlúdio, assustaria-me de maneira gigantesca, 
já que a segunda onda foi confirmada e, em 
apenas uma semana, praticamente dobraram o 
número de casos e os hospitais lotaram quase 
que imediatamente, aqui na minha cidade. 

Reconheço que estamos todos cansados, mas 
o perigo continua e por isso faço um apelo a 
todas as pessoas para que se cuidem e cuidem 
dos seus e dos outros. Essa pandemia também 
trouxe coisas boas: a solidariedade aflorou com 
o sofrimento e fiquei impressionada com a 
criatividade das pessoas. Música nas janelas, 
cartazes nas varandas, os mais jovens fazendo 
compras para os mais velhos ou do grupo de risco 
que estão isolados, grupos fazendo distribuição de 
cestas básicas para os mais necessitados, levando 
conforto, amizade e ajuda aos que precisam. 

A pandemia mostrou-nos a nossa fragilidade 
como ser humano, escancarou e nos obrigou a 
olhar para a realidade da finitude da vida, mas 
ao mesmo tempo nos fez enxergar também que 

estamos todos interligados, que somos todos 
parte do mesmo universo, igualados pela dor e 
pelo amor, pela alegria e pelo sonho comum de 
vencer a pandemia, pela incerteza que alcançou 
a todos,  desde aqueles que nunca acessaram 
o ensino formal àqueles que são mestres e 
doutores, na medicina ou em qualquer outra 
ciência, perplexos diante da covid-19.

As dúvidas começaram desde o início: como 
surgiu? Foi um vírus criado em laboratório? É 
uma guerra biológica? Teorias da conspiração 
viralizaram na internet e devo dizer que o 
excesso de informação e a falta de controle sobre 
tudo tomaram proporções gigantescas na web. E 
nesse cenário de medo e dúvidas, todos estamos 
mais vulneráveis psicologicamente, sem saber no 
que acreditar. Se por um lado, a disseminação 
de informações falsas foi facilitada pela 
internet, e isto é muito ruim, em contrapartida 
existem vários pontos extremamente positivos 
proporcionados pelas novas tecnologias, como 
o aprendizado digital, lives, shows, visitas à 
galerias de arte, palestras, congressos, acesso 
á filmes e séries em plataformas de streaming, 
aplicativos e softwares, todos  muito bem-vindos 
em tempos de pandemia, permitindo encontros 
virtuais, realizar pagamentos, fazer compras e 
cursos maravilhosos. Eu, por exemplo, aproveitei 
para aprender online a tocar teclado e Inglês, 
realizando, inclusive, apresentações para amigos, 
tudo virtual.

Portanto, embora a pandemia do novo coronavírus 
tenha despertado muito pânico em todos os 
continentes, impondo uma nova realidade a 
milhões de pessoas, cabe a nós, seres humanos, 
termos sabedoria, disciplina e consciência. Vai 
passar e está mais perto do que imaginamos. 
Apenas tivemos que fazer uma pausa forçada 
na rotina enlouquecedora do mundo atual para 
ter oportunidade de refletir sobre a vida e o que 
realmente importa para cada um.

A história nos conta que, em outros momentos, 
a humanidade já viveu outras pandemias, a 
exemplo da Peste Bubônica, Gripe Russa, Gripe 
Espanhola, doenças que espalharam horror e 
causaram milhões de mortes. Certamente, para 
nossa geração, a pandemia da covid-19 é um dos 
maiores desafios já vividos e, daqui a cem anos, 
os fatos que presenciamos estarão nos livros de 
história. O ano de 2020, jamais será esquecido 
e, quiçá, seja um divisor de águas na maneira 
com que lidamos com o nosso planeta e com os 
demais seres que aqui habitam. Que todo esse 
sofrimento seja libertador e consiga despertar a 
consciência humana para o bem!

CRÔNICA
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De acordo com os dados do Ministério da 
Infraestrutura, há cerca de 74 milhões de 

brasileiros habilitados, fazendo uso, contínuo ou 
pontual, de carros, motocicletas, caminhões, entre 
outros meios de transporte motorizados.  A falta 
de educação qualificada para o trânsito e de 
estratégias e medidas eficazes de fiscalização e 
controle resultam não só na incompreensão das 
vias públicas enquanto um espaço coletivo, mas 

no desrespeito às normas de circulação, conduta 
e segurança. Lançado em setembro, o livro 
Desempenho Brasileiro na Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito, que reúne dados dos anos 
de 2011 a 2020, mostra os números alarmantes de 
acidentes de trânsito no Brasil e a assustadora 
quantidade de mortes ocorridas em função deles: 
a cada 60 minutos, ao menos quatro pessoas se 
tornam vítimas fatais. 

CAMPANHA #AVIDAPEDEPASSAGEM
Sarah Sanches - Jornalista
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Segundo dados do Ministério da Saúde, com base 
nas declarações de óbitos emitidas no país, foram 
mais de 1,6 milhão de vítimas, nos últimos dez 
anos, entre 2009 e 2019, o que faz com o trânsito 
seja a segunda principal causa de morte não 
natural no país. Tão alarmante quanto o número 
de mortes é a idade das pessoas vitimadas: 60% 
têm entre 15 e 39 anos. Além disso, para cada 
motociclista morto, outros 18 se tornam inválidos, 
o que faz dos condutores de motocicletas as 
principais vítimas dos acidentes. Os impactos, 
contudo, não acabam por aí. Os custos com 
acidentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
chegam a quase 3 bilhões de reais por ano, 
dinheiro que poderia ser destinado às quaisquer 
outras condições e situações de risco à saúde 
– essas, sim, naturais, inevitáveis ou realmente 
acidentais e não fruto de imprudências.

Mesmo com o contexto da pandemia e as medidas 
provisórias de distanciamento social, acidentes 
de trânsito nas vias públicas, provocados por erro 
humano ou embriaguez, não deixaram de ocorrer.  
Em agosto, o Conselho Nacional de Trânsito 
lançou o cronograma das campanhas educativas 
de trânsito, cujo tema, para 2020, é: “Perceba o 
risco, proteja a vida”. Reconhecendo a importância 
das campanhas de conscientização, educação e 
sensibilização para a temática, empreendimentos 
da área de saúde têm somado força a esta árdua 
tarefa. Como é o caso do Hospital Ortopédico, 
importante centro hospitalar que conta com 
atendimento emergencial 24 horas na área de 
ortopedia e traumatologia, atendendo também 
diferentes pacientes vitimados no trânsito.

Para falar sobre a campanha crossmedia 
#AVidaPedePassagem, composta por materiais 
de divulgação digitais e físicos, como cards 
para redes sociais e outdoors em vias públicas, 
entrevistamos o Gerente Operacional do Hospital 
Ortopédico, Rico Sarkis.  

MaiSaúde: O que motivou o Hospital Ortopédico 
a aderir à campanha de conscientização sobre 
segurança no trânsito este ano? 

Rico Sarkis: Nós fomos motivados pela 
constatação de que a violência no trânsito vem 
aumentando cada vez mais. Sabemos disso por 
conta da grande quantidade de pacientes que 
atendemos, vítimas dos acidentes de trânsito. 
A violência é não só fatal, como ocorre em 
grande número, aumentando significativamente 
o número de pessoas que ficam com sequelas 
sérias, como traumas de coluna, que podem levar 
a danos irreversíveis. Com isso, nosso principal 
objetivo é reforçar a importância de seguirmos 

as normas de trânsito e as boas práticas de 
conduta, estimulando a gentileza e educação dos 
condutores. 

MaiSaúde: Sabemos que o número de acidentes 
de trânsito tende a aumentar em períodos 
festivos, como as festas de fim ano. Como é esta 
demanda na emergência 24 horas do Ortopédico? 

Rico Sarkis: Realmente, as épocas festivas 
representam o aumento no número de acidentes 
no trânsito. Portanto, para essa época, mantemos 
uma equipe multidisciplinar a postos para 
atender uma possível maior demanda, seja 
na emergência, nos exames de imagem, assim 
como nas ocorrências cirúrgicas.  Temos também 
médicos especialistas que ficam de sobreaviso, 
caso haja necessidade de reforço.

 

MaiSaúde: No contexto da pandemia, de que 
forma a campanha será realizada e quais os 
impactos esperados? 

Rico Sarkis: A campanha acontecerá tanto de 
forma digital, quanto física. Além de outdoors, 
investiremos em uma campanha de rua, seguindo 
todos os protocolos de segurança que o momento 
de pandemia exige: mantendo o distanciamento, 
o uso de máscaras e álcool em gel, privilegiando 
a saúde dos nossos colaboradores ao mesmo 
tempo que promovemos orientação e reflexão 
a todos os motoristas e pedestres. Acreditamos 
que os impactos sejam os melhores possíveis 
e que reflitam, principalmente, em maior 
conscientização, orientação e responsabilidade 
a todos que fazem uso dos diversos tipos de 
transporte e estão envolvidos no trânsito, para 
que ele possa ocorrer de modo mais seguro e 
harmônico. 

MaiSaúde: Qual mensagem você gostaria de 
deixar aos condutores como reforço à campanha 
de conscientização dos cuidados no trânsito? 

Rico Sarkis: A mensagem que o Hospital 
Ortopédico gostaria de deixar é sobre a 
importância da vida, do cuidado com o próximo 
e de que precisamos estar atentos todo o tempo 
porque pequenas atitudes podem fazer com que 
histórias tristes, como as cenas representadas na 
campanha, não aconteçam no nosso dia a dia. 
Essa campanha pede a todos por mais respeito 
ao próximo no trânsito porque sabemos que, não 
importam as nossas demandas pessoais, a vida é 
que deve ser prioridade, e a ela sempre devemos 
dar passagem.

CIDADE
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Após o primeiro surto em dezembro de 2019, o SARS-CoV-2 se espalhou pelo mundo, gerando uma crise 
sanitária global e evidenciando crises políticas e sociais.

O VÍRUS QUE 
PAROU O MUNDO

Sarah Sanches - Jornalista
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A República Popular da China, mais comumente 
conhecida como China, é o mais populoso 

país do mundo e o terceiro maior do globo em 
extensão territorial. Subdividida em cinco regiões, 
22 províncias (o que aqui, em terras brasileiras, 
chamamos de estados), além de quatro municípios 
e duas regiões administrativas, a China possui mais 
de 1,3 bilhão de habitantes e abriga também uma 
das mais diversas faunas e floras do mundo, sendo 
considerado um dos 17 países megadiversos.

Dentre as muitas províncias da China, está Hubei, 
cujo nome significa “norte do lago”, devido à sua 
posição geográfica ao lado norte do Dongting, um 
dos maiores lagos de água doce do país.  Hubei é 
conhecida como a terra do arroz e do peixe. Por 
um lado, devido a enorme produção agrícola do 
grão e, por outro, pela presença numerosa de lagos 
e a passagem do rio Yangtze, sendo favorável ao 
desenvolvimento de uma grande diversidade de 
peixes. É lá que está também a usina hidrelétrica 
mais poderosa do mundo e indústrias de grande 
impacto econômico, como a de produtos de alta 
tecnologia. 

Sua capital, Wuhan, é o centro político, 
econômico e cultural da China Central, 
uma das regiões do país, e é também, 
segundo a Rede de Pesquisa sobre 
Globalização e Cidades do Mundo, 
uma cidade global, ou seja, uma 
cidade reconhecida como de 
importância econômica para 
todo o mundo. Além disso, 
Wuhan foi considerada pela 
UNESCO, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, como 
uma das 180 cidades criativas ao 
redor do globo, devido ao seu alto 
investimento no design enquanto fator 
de desenvolvimento urbano. 

Mas, infelizmente, não foi pela sua paisagem 
pitoresca de montanhas, planícies aluviais e 
grandes lagos, nem pelo seu poder econômico 
de impacto global ou sequer pelas suas políticas 
de valorização à cultura que a cidade ficou 
mundialmente conhecida. Wuhan virou notícia 
ao estampar manchetes de jornais, chamadas 
de capas de revistas e escaladas de telejornais 
por ser o primeiro epicentro do novo coronavírus, 
o SARS-CoV-2. Em dezembro de 2019, foram 
diagnosticados os primeiros pacientes acometidos 
pela doença, posteriormente denominada de 
covid-19 (do inglês, coronavirus disease, que 
significa doença do coronavírus, acrescida do 
número 19, referente ao ano da sua descoberta). 
Em janeiro, menos de um mês depois, mais de 
106 pessoas já haviam morrido em Wuhan e 
outras quatro mil estavam contaminadas.

A origem do novo coronavírus

O coronavírus é uma família de vírus, chamada 
cientificamente de Coronaviridae, que pode ser 
subdividida em vários gêneros e cepas. Presente 
em diferentes espécies de animais selvagens e 
altamente mutável, o coronavírus foi identificado 
cientificamente na década de 1960, mas só em 
2002 se tornou conhecido, ao causar a síndrome 
respiratória aguda grave, ou SARS, uma doença 
infecciosa com morbimortalidade significativa, 
que provocou vítimas em 29 países e causou mais 
de 700 mortes. Antes disso, o coronavírus era 
considerado um patógeno de menor importância, 
visto que dentre os que afetavam seres humanos, 
apenas dois eram conhecidos e resultavam em 
leves resfriados. 

Dez anos após o primeiro surto grave causado 
por um vírus da família Coronaviridae, outro 
coronavírus, muito semelhante ao SARS-CoV, 
mas mais letal que ele, atingiu, primeiramente, a 
Jordânia e a Arábia Saudita. Por ter sido, e ainda 
ser, mais predominante no Oriente Médio, o vírus 
foi nomeado de MERS-CoV (do inglês, Middle East 

Respiratory Syndrome Coronavirus, que, em 
tradução livre, significa Coronavírus da 

Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio). 

Embora mais fatal, com uma 
letalidade assustadora de 35%, 
o vírus apresenta baixo nível 
de contágio e, por este motivo, 
manteve-se apenas no Oriente 
Médio e em poucos países da 
Europa e sul da Ásia. Pouco 

conhecido no Ocidente, de modo 
geral, visto o desinteresse político-

midiático em noticiar questões de 
saúde relativas aos países árabes, o 

MERS-CoV, ao contrário do que aconteceu 
com o SARS-CoV, continuou fazendo novas 
vítimas ao longo do tempo, sendo necessárias 
até hoje medidas de vigilância sanitária quanto 
às viagens internacionais envolvendo os países 
acometidos. 

Enquanto a síndrome respiratória provocada pelo 
SARS-CoV não apresenta mais nenhum novo caso 
desde 2004, o novo coronavírus, extremamente 
semelhante ao primeiro e por isto nomeado 
SARS-CoV-2, já contaminou e levou a óbito mais 
pessoas do que os seus antecessores juntos. Com 
letalidade global de 3,4% e com índices que variam, 
de país para país, entre 0,5 a 10,6%, considerando 
as taxas de letalidade dos casos confirmados, sua 
capacidade de contágio é enorme. Isto porque 
quando se trata de infecções virais, contágio e 
letalidade são inversamente proporcionais, o que 
significa que quanto maior a taxa de transmissão, 
menor o número de casos fatais. Contudo, ao 
atingir grande parte da população mundial, ainda 
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que com baixa letalidade, o novo coronavírus 
acaba por fazer mais vítimas. 

Zoonótico, o coronavírus passa de animais para 
humanos. De acordo com especialistas, o morcego 
é o principal hospedeiro do coronavírus, sendo 
outros animais hospedeiros intermediários entre 
ele e os humanos, como no caso de camelos e 
dromedários, que transmitiram aos humanos o 
MERS-CoV. Dentre as muitas hipóteses sobre o 
surgimento do SARS-CoV-2, a primeira foi a de 
que o vírus teria surgido em um mercado de 
Wuhan, onde animais selvagens, como morcegos 
e pangolins, seriam vendidos ainda vivos ou 
frescos, e a segunda a de que este teria sido 
criado em laboratório. 

Contudo, diferentes estudos 
realizados em Universidades 
e Centros de Pesquisa 
mundialmente reconhecidos 
e publicados em periódicos 
científicos de renome, 
como as revistas Science, 
da Associação Americana 
para o Avanço da Ciência, 
The Lancet, uma das mais 
antigas revistas médicas, 
publicada no Reino Unido, 
e Nature Medicine, o 
periódico mais citado em 
pesquisas pré-clínicas de 
medicina, demonstram, 
respectivamente: 1) a alta probabilidade do 
paciente zero, que seria o primeiro paciente a 
se contaminar, ter entrado em contato com o 
vírus em novembro de 2019, sem qualquer relação 
com o mercado de Wuhan; 2) a presença de vírus 
estreitamente conectados com o SARS-CoV-2 em 
morcegos, da espécie morcego-ferradura, fora da 
China, não se sabendo, até então, o que provocou 
o “salto de espécie”, se de forma direta ou 
indireta, entre eles e os humanos; 3) evidências de 
que o vírus surgiu a partir de processos naturais 
de evolução do mesmo, o que levou a mutações 
aleatórias durante a sua replicação, fenômeno 
improvável de ser reproduzido em laboratório.

Evolução das pandemias

Fato é que a atual pandemia não foi surpresa para 
boa parte dos especialistas. Publicado em 2012, 
mas sem tradução para português até este ano, 
o livro Spillover, de David Quammen, aclamado 
escritor estadunidense de livros e artigos sobre 
ciência, já afirmava as características da próxima 
pandemia que assolaria a humanidade, dentre 
elas, a de que seria um vírus altamente mutável, 
como os das famílias influenza ou coronavírus, 
e que surgiria em um animal selvagem, como 
um primata ou morcego, sendo transmitido 
posteriormente aos humanos. Não é preciso, 

contudo, ser vidente para prever isto. Quammen 
descreve apenas o que já é consenso, há 
muito, entre os cientistas e pesquisadores que 
lidam com doenças infecciosas: o fato de que 
enfrentaremos novas pandemias, não sendo a da 
H1N1, que antecedeu o SARS-CoV-2, nem a atual, 
as últimas entre elas.

“Estimamos que haja cerca de 1,5 milhão de vírus 
selvagens que ainda não conhecemos. Qualquer 
um deles pode passar para a população humana. 
Sabemos de alguns letais, mas acreditamos que 
haja outros mais letais e mais transmissíveis 
ainda, para os quais não temos remédios ou 
vacinas. Eles são os mais perigosos”, já afirmava, 

em maio de 2019, o Dr. 
Peter Daszak, presidente da 
Ecohealth Alliance, organização 
não governamental que atua 
sobre doenças infecciosas 
emergentes, em entrevista 
cedida à equipe da minissérie 
documental Explicando... o 
coronavírus, disponível na 
plataforma Netflix.   

Assim, mais importante, talvez, 
do que descobrir qual foi a 
circunstância específica na 
qual o primeiro humano foi 
contaminado pelo SARS-CoV-2, 
é a necessidade de refletir 
sobre todas as condições 

coletivas, que levam a humanidade, cada vez 
mais, a doenças virais e infecciosas, entre vários 
outros problemas epidêmicos de saúde. Não é 
por acaso que, nas últimas décadas, enfrenta-
se surtos cada vez mais recorrentes, mais 
contagiosos e, em alguns casos, mais letais. As 
causas desses fenômenos estão, segundo apontam 
pesquisadores e especialistas, no estilo de vida e 
consumo que os humanos modernos têm.

O consumo cada vez mais intenso da carne de 
animais, silvestres ou não, haja vista a gripe suína 
e aviária; a criação intensiva de animais para 
abate; o manuseio da carne e dos animais ainda 
vivos, mas em condições insalubres geradas por 
parte da indústria alimentícia, sem as devidas 
medidas de proteção e higiene; a destruição 
dos habitats de diferentes espécies, levando-
as à migração forçada ou ainda à mudança 
compulsória dos seus hábitos, bem como ao maior 
contato interespécies, haja vista a derrubada 
das barreiras naturais entre elas, decorrente da 
degradação do meio ambiente; além da produção 
e consumo de produtos cada vez mais obsoletos e 
não degradáveis, que levam à poluição, alterações 
climáticas e ambientais. Em conjunto, esses e 
outros fatores, indiscutivelmente, vulnerabilizam 
os humanos e demais animais, expondo-os ao 
contato e transmissão de novos patógenos.

O livro bestseller de David 
Quammen, escrito a partir 
de dezenas de entrevistas 
com renomados cientistas, 
sobre as zoonoses e sua 

transmissão para os 
humanos, cuja versão 

traduzida para português 
foi intitulada de Contágio: 

infecções de origem 
animal e a evolução das 
pandemias, foi publicado 
no Brasil pela Companhia 

das Letras.
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Expansão da covid-19 pelo mundo

Em dezembro de 2019, após cerca de 40 
pacientes serem internados com um quadro 
que se assemelhava à pneumonia, contudo não 
respondia ao tratamento medicamentoso padrão, 
cientistas de todo o mundo tentaram identificar o 
agente responsável pela doença. Um mês depois, 
o vírus é identificado como um novo coronavírus 
e a doença como uma nova síndrome respiratória 
grave. Algumas das características 
de transmissão e contágio do 
vírus são descobertas pelas 
equipes cientificas e três dos 
primeiros pacientes internados 
vão a óbito. A partir daí, dado 
o aumento exponencial de 
pessoas gravemente doentes, 
que passaram de 40 a 830 
pacientes em menos de quatro 
semanas, são tomadas medidas 
de contenção do vírus em diferentes cidades da 
China, que também alerta a OMS sobre o surto.

Um mês depois, em janeiro de 2020, países 
vizinhos à China, como Japão e Tailândia, relatam 
casos da doença, ainda sem nome naquele 
momento. Três dias depois, a França anuncia três 
pacientes internados com os mesmos sintomas e 
vírus. Vietnã, Austrália, Alemanha, Estados Unidos 
da América, Camboja e Emirados Árabes Unidos 
são os países seguintes a relatarem quadros de 
síndrome respiratória aguda grave. Em fevereiro, 
Brasil, México, Equador e África do Sul identificam 
seus primeiros casos, demonstrando que o vírus 
já estava presente em todos os continentes 
do globo, excetuando-se a Antártica que, até 
novembro de 2020, onze meses após o primeiro 
caso, não apresenta nenhum quadro da doença. 
Dado os relatos internacionais, a OMS declara, em 
março, estado de pandemia, que nada mais é do 
que a disseminação de uma doença por vários 
países ou continentes.

Até o momento do fechamento desta matéria, 
mais de 68 milhões de casos foram confirmados, 
em mais de 190 países e territórios, e a covid-19 
já havia feito mais de 1,5 milhão de vítimas 
fatais, fazendo dessa, em números totais, a quinta 
maior pandemia da história. Ao longo da crise 
sanitária, decisões políticas governamentais por 
medidas de restrição e contenção mais ou menos 
rígidas, por mais ou menos tempo, assim como as 
características demográficas de cada população, 
foram fundamentais para decidir a progressão ou 
regressão da doença em cada país. China, país 
onde foi identificado o primeiro caso de infecção 
por SARS-CoV-2, chegou a outubro com menos 
de 100 mil casos e cinco mil mortes ao passo 
que outros países, como os Estados Unidos 
da América, quatro vezes menor em número 
de população e com uma extensão territorial 
semelhante, ultrapassaram 13 milhões de casos 

registrados, com mais de seis milhões de casos 
ainda ativos e 269 mil mortes. 

No Brasil, um cenário político caótico marcado 
por disputas partidárias em torno da pandemia, 
por descaso com as demandas sanitárias 
populacionais frente à situação de calamidade 
pública, baixo investimento em testagem, 
mudanças abruptas e contínuas no Ministério da 
Saúde - setor responsável pela administração da 

saúde pública no país -, pressão 
de setores políticos, comercias 
e econômicos contra as 
medidas de contenção,  demora 
e precariedade das políticas 
públicas voltadas às condições 
geradas pela pandemia e às 
populações mais vulneráveis, 
além da crença compartilhada, 
por parte dos brasileiros, de que 
o novo coronavírus não era de 

fato uma ameaça à saúde, tornou o Brasil um dos 
principais epicentros da covid-19 desde maio. 

Sintomas e fatores de riscos

O novo coronavírus é altamente contagioso. Seu 
principal meio de transmissão são as gotículas 
presentes na tosse, espirro ou saliva da pessoa 
já contaminada. Contudo, ele se mantém ativo 
por horas e até mesmo dias em diferentes 
superfícies, como corrimãos e maçanetas, fazendo 
com que, mesmo sem contato direto com a 
pessoa contaminada, seja possível infectar-se. 
Para isto, basta que a mão que entrou em contato 
com a superfície na qual o microrganismo estava 
presente seja levada aos olhos, boca ou nariz. 
Seja coçando, bocejando ou esfregando os olhos, 
via de regra, toca-se o rosto cerca de 20 vezes 
por hora. Assim, as chances de contaminação em 
espaços públicos e compartilhados são elevadas 
e explicam a velocidade com a qual o vírus se 
espalhou. 

Após o contágio, há o período de incubação, que 
pode variar de dois a catorze dias após o primeiro 
contato com o vírus. Algumas pessoas serão 
completamente assintomáticas, passando o vírus 
adiante sem sequer notarem que representam 
risco de saúde para o próximo. Outras apresentarão 
sintomas similares ao de qualquer outra doença 
respiratória: febre, fadiga, tosse, dores de cabeça 
e no corpo e, em casos mais graves, dificuldade 
para respirar. Apesar de esses serem os sintomas 
mais comuns, outros sintomas têm sido descritos, 
como dor de garganta, diarreia, conjuntivite, perda 
de paladar ou olfato, erupções cutâneas na pele, 
além de dor ou pressão no peito e perda de fala 
ou movimento. Esses dois últimos tão alarmantes 
quanto à falta de ar, sendo necessária busca 
imediata e emergencial por atendimento médico.

Com 6,3 milhões 
de casos e mais de 
170 mil mortes até 

então, de acordo com 
os dados oficiais, o 
Brasil notificava, em 
novembro, mais de 
600 mortes por dia.
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Quanto aos fatores de risco, embora estes tenham 
sido alterados ao longo do tempo, conforme 
as pesquisas avançavam, a idade continua 
sendo um dos principais elementos para o 
agravamento da doença, sendo maior o risco 
quanto mais velho for o paciente. Depois dele, 
vêm as condições médicas subjacentes, dentre 
as quais estão os problemas cardíacos prévios; 
as doenças crônicas, respiratórias ou não, como 
a DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
—, a asma, a diabetes e a hipertensão; o estado 
imunocomprometido do paciente, resultado, 
por exemplo, de tratamentos contra o câncer e 
doenças reumáticas como o lúpus; a obesidade; 
o tabagismo; e outras condições, como acidente 
vascular cerebral (AVC) prévio e até gravidez. 

Alguns estudos, publicados em agosto, citam as 
doenças hematológicas, como a anemia falciforme 
e a talassemia, assim como a doença renal 
crônica em estágio avançado, além de doenças 
cromossômicas com estado de fragilidade 
como fatores que requerem especial atenção 
no tratamento da covid-19. De acordo com nota 
técnica publicada pelo Ministério da Saúde, dentre 
os idosos, aqueles que residem em instituições de 
longa permanência, também chamadas de asilos, 
são de particular interesse para a saúde pública, 
assim como outras populações, quais sejam a 
indígena e carcerária. 

No caso dos povos indígenas, devido às 
vulnerabilidades presentes nas condições de vida 
destes grupos, como a dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde, mas principalmente frente 
ao descaso dos poderes públicos, que levaram, 
particularmente em 2020, ao aumento da 
violência e da desnutrição, além da falta de ações 
de prevenção e combate à covid-19. No caso da 
população carcerária, pelas condições precárias 
de higiene e saúde, além da superpopulação e 
permanência prolongada em espaços pequenos 
e fechados, características da maior parte dos 
presídios brasileiros.

Uma pesquisa realizada com os dados de 17,2 
milhões de pacientes acometidos pela covid-19, 
iniciativa conjunta da London School of Hygiene 
and Tropical Medicine e a Universidade de 
Oxford, também parceira na produção de uma 
das vacinas com melhores resultados nas fases 
de testes contra a covid-19, demonstra que os 
homens, negros ou de outra minoria étnica, com 
doenças crônicas ou idosos, configuram-se como 
o principal grupo de risco no mundo.  No fim 
de agosto, um estudo realizado no estado de 
São Paulo, confirmava que a população negra 
era mais acometida fatalmente pela doença, em 
uma proporção de 172 mortes de pessoas negras 
e 115 mortes de pessoas brancas a cada 100 mil 
habitantes. No Brasil ou no mundo, os dados de 
acometimento e fatalidade da covid-19 revelam as 
assimetrias e desigualdades sociais.

Aspectos respiratórios da covid-19

A síndrome respiratória aguda provocada pelo 
SARS-CoV-2 é um quadro de infecção respiratória 
muito semelhante, a princípio, aos quadros das 
gripes H1N1, H3N2 e do vírus influenza. Em todas 
elas, a doença pode evoluir para um quadro grave, 
onde há comprometimento do aproveitamento do 
oxigênio para os pulmões, motivo pelo qual ocorre 
a falta de ar, sintoma mais alarmante nos casos de 
infecção respiratória. Conforme explica o médico 
pneumologista Dr. Ricardo Figueiredo: “Tanto para 
uma infecção respiratória em geral, quanto para 
uma pneumonia, gripe forte ou covid-19, a falta 
de ar é um marcador de gravidade que leva à 
necessidade urgente de avaliação em um serviço 
de emergência. Já sintomas inespecíficos como 
tosse ou febre tornam difícil diferenciar um 
resfriado comum da covid-19”. 

O espectro da sua apresentação clínica varia 
de quadros completamente assintomáticos a 
quadros graves, passando por quadros levemente 
sintomáticos a quadros de sintomas moderados. 
O novo coronavírus, explica Dr. Ricardo Figueiredo 
em entrevista exclusiva à MaiSaúde, possui 
afinidade com as células do sistema respiratório, 
particularmente as células do nariz, garganta 
e pulmões, fazendo com que haja inflamação, 
quando não destruição, dessas células. 

No que diz respeito ao nariz: ardência, dificuldade 
de respirar, congestão e secreções semelhantes 
à clara de ovo são as expressões mais comuns 
da infecção. Na garganta: há inflamação das 
mucosas, dor e dificuldade na deglutição. No 
pulmão: o vírus pode deixar lesões, mesmo em 
casos leves e assintomáticos e, nos casos mais 
graves, pode levar à pneumonia por covid-19, que 
ocorre quando há zonas de inflamação difusas ou 
pontuais no órgão e que se difere da pneumonia 
bacteriana. 

Outro quadro possível é o de microangiopatia 
trombótica, doença oclusiva microvascular que, no 
caso da covid-19, significa a presença de trombos 
nos pequenos vasos pulmonares, que podem se 
formar tanto no pulmão quanto em outras partes, 
mas que bloqueiam o fluxo sanguíneo no órgão, 
levando à embolia pulmonar. Ambos, pneumonia 
e embolia, são, segundo o pneumologista, as 
principais causas de mortalidade nos casos de 
agravamento da doença.

Os pacientes com doenças respiratórias crônicas, 
como a asma, que é a mais frequente delas, e 
a DPOC, além daqueles com doenças pulmonares 
intersticiais, são pacientes de maior risco de 
complicação, tanto para a infecção provocada 
pelo SARS-CoV-2 quanto para qualquer outra 
infecção respiratória.  “Existe uma associação 
entre doenças respiratórias graves e maior 
necessidade de suporte desses pacientes. 
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Quem tem doença respiratória crônica pode, 
durante uma pneumonia por COVID, ter menos 
reserva respiratória e, portanto, mais facilidade 
em desenvolver sintomas graves, requerendo, 
muitas vezes, suporte em UTI e a ajuda de 
aparelhos para respirar. No que diz respeito à 
prevenção, a recomendação é de que a asma, 
ou qualquer outro quadro crônico, mantenha-se 
a mais controlada possível, com o uso regular 
das medicações de longa permanência, e que o 
médico que acompanha o paciente faça uso de 
terapias farmacológicas para que ele possa atingir 
o maior nível de capacidade pulmonar possível”, 
orienta Dr. Ricardo Figueiredo, que é também 
professor na Universidade Estadual de Feira de 
Santana, onde coordena linhas de pesquisa sobre 
asma, pneumopatias intersticiais e covid-19.

Problemas cardíacos associados ao novo 
coronavírus

A covid-19, embora se inicie 
de forma muito similar às 
demais síndromes gripais, 
provou-se uma doença 
sistêmica. A inflamação 
causada pelo coronavírus, 
a priori nas vias aéreas, 
espalha-se também para o 
sangue do paciente, causando 
sintomas e comprometimento 
em diversos órgãos do corpo, 
além de poder intensificar 
inflamações prévias. É o que 
ocorre, com mais frequência, 
em pacientes cardíacos, que 
se configuram como um dos 
principais grupos de risco de 
desenvolvimento de sintomas 
graves e óbito. 

A relação entre problemas 
cardiovasculares e a covid-19 
é de mão dupla: tanto os pacientes previamente 
cardíacos podem descompensar em função da 
infecção pelo coronavírus, agravando sua saúde 
de forma geral e o quadro da doença, quanto a 
covid-19 pode levar ao surgimento de doenças 
cardíacas em pacientes até então saudáveis, 
sem qualquer fator de risco prévio, durante ou 
após a recuperação da síndrome gripal causada 
pelo coronavírus. Um estudo realizado na Itália 
que acompanhou crianças que testaram positivo 
para a infecção por Sars-CoV-2 demonstrou, por 
exemplo, que parte dessas crianças desenvolveu 
uma condição de saúde rara, cujos sintomas 
incluem inflamação dos vasos sanguíneos. Outros 
estudos comprovam a presença de edemas e 
fibrose no miocárdio em pacientes recuperados 
que tiveram quadros bastante brandos.

“O mecanismo de acometimento cardíaco pela 

covid-19 pode ser tanto direto quanto indireto. 
Direto quando acomete o músculo cardíaco, 
gerando miocardite. Indireto quando afeta o 
coração de outras formas, como, por exemplo, o 
infarto. O que ocorre é um desequilíbrio entre 
a demanda e a oferta de nutrientes e oxigênio, 
devido à inflamação exacerbada do organismo, 
gerando danos às células miocárdicas por falta de 
sangue. A própria covid-19 tem como característica 
o surgimento de trombos e esses trombos podem 
ocorrer de maneira espontânea na coronária, 
mesmo sem a presença de placas de gordura, 
mesmo com a artéria íntegra, diferente dos casos 
comuns de infarto. Mas também a inflamação 
gerada pelo coronavírus e a resposta imunológica 
do paciente podem levar ao aumento das forças 
de atrito que o sangue exerce sobre as artérias, o 
que causa a rutura de pequenas placas de ateron 
(placas de gordura), desencadeando a formação 
de trombos e a oclusão da artéria coronária, o 
que culminará em infarto” explica detalhadamente 
o médico cardiologista Dr. Germano Lefundes, 

evidenciando a complexidade 
dos efeitos da doença sobre 
o sistema cardiovascular.

 Quanto ao acompanhamento 
cardiológico, o médico 
aconselha uma avaliação 
rotineira, após quadro 
de infecção por SARS-
CoV-2, com a realização 
de eletrocardiograma, 
ecocardiograma e, em alguns 
casos, ressonância magnética. 
Quando houver miocardite e 
fibrose, o paciente deverá ser 
acompanhado de perto, assim 
como ocorre com pacientes 
que tenham inflamações de 
outras etiologias. 

COVID-19 e comprometimento neurológico

As possíveis complicações neurológicas 
associadas aos quadros graves da doença têm 
sido largamente pesquisadas, apresentando 
resultados preocupantes que corroboram com 
demais achados, em outros campos da saúde: a 
covid-19 é uma doença perigosa, capaz de afetar 
sistematicamente a saúde do paciente acometido 
e deixar sequelas, de diferentes ordens, de médio 
e longo prazo. 

“Os sintomas neurológicos mais comuns são: 
a dor de cabeça, que é o primeiro sintoma de, 
pelo menos, 10% dos pacientes com covid-19, 
mas que se apresenta em 40% de todos os 
pacientes em qualquer momento da infecção, 
entre o início e o fim da doença; e a dificuldade 
de sentir cheiros, que chamamos de anosmia. 
Nesse caso, há tanto uma alteração do olfato 

Pacientes cardíacos são 
aqueles que possuem 

doenças cardiovasculares 
prévias, que já passaram 
por infarto ou realizaram 
cirurgias cardiovasculares 
e, portanto, apresentam, 

muitas vezes, estado 
inflamatório crônico e 
alterações no sistema 

imunológico. É comum, 
contudo, que alguns 

pacientes possuam doenças 
cardíacas, mas não 

possuam diagnóstico, já 
que os sintomas podem ser 
silenciosos ou facilmente 

confundíveis
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quanto do paladar. Esse sintoma é bastante 
específico e deve chamar atenção por ser uma 
pista diagnóstica importante para a doença. Há 
também sintomas potencialmente mais graves, 
como crises convulsivas, confusão mental e 
eventos cerebrovasculares, como o AVC”, comenta 
o médico neurologista Dr. Matheus Freitas. 

Uma rede de portais do Reino Unido, destinada ao 
registro de casos e notificação de características 
neurológicas por parte dos médicos especialistas 
em neurologia, neuropsiquiatria, emergencistas, 
clínicos gerais e especialistas em AVC, tem gerado 
dados demográficos e descritivos da síndrome e 
seus impactos na saúde cerebrovascular. Publicado 
no periódico The Lancet, um estudo com base 
nesses dados, demonstra a prevalência de casos 
de acidente vascular cerebral isquêmico em 
pacientes idosos. Outros problemas neurológicos 
relatados incluem: casos de alteração do estado 
mental, como convulsões e encefalites, com maior 
frequência de alterações neuropsiquiátricas, 
como quadros de psicose, onde ocorrem delírios, 
agitação e incoerência na fala; comprometimento 
periférico, como a Síndrome de Guillain-Barré, 
que pode levar à paralisia e causa fraqueza e 
formigamento nos membros inferiores, podendo 
se apresentar também no tronco e braços; 
hemorragias intercerebral e subaracnoide; 
vasculite cerebral; entre outros.

No Brasil, pesquisadores da Universidade de São 
Paulo (USP), publicaram um robusto e importante 
artigo sobre o papel da consulta neurológica no 
diagnóstico e acompanhamento dos casos de 
covid-19, com base na experiência do hospital 
universitário da USP. De acordo com o estudo, 
mais de um terço dos pacientes apresentaram 
sintomas neurológicos, com grande variação 
clínica, de anosmia à AVC, além disso pacientes 
com doenças neurológicas prévias necessitaram 
de tratamento mais específico e tiveram desfechos 
mais complicados do que os demais pacientes. O 
artigo, publicado em agosto na revista científica 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria, sugere ainda o 
pouco reconhecimento do papel do neurologista 
nos casos de infecção por SARS-CoV-2.

Dificuldades no tratamento 

Além de ser uma doença nova, sistêmica e com 
mecanismos imprevisíveis, a covid-19 apenas 
por seu caráter pandêmico já gera dificuldades 
no estabelecimento de intervenções médicas 
eficazes, como explica Dr. Matheus Freitas ao falar 
sobre o uso de anticoagulantes no tratamento dos 
pacientes: “Devido ao potencial pró-trombótico 
da covid-19, uma das formas de atuação que 

tem sido bastante investigada para tratamento é 
o uso de medicações anticoagulantes. Contudo, 
com milhões de caso no mundo, temos certeza 
que se fizermos o uso de anticoagulante, de 
forma generalizada, teríamos dentro dessa 
amostra, muito grande e inespecífica, pacientes 
que se beneficiariam em potencial e pacientes 
que sofreriam malefícios. Então, a dificuldade 
encontrada nos estudos e nas propostas de novas 
medicações é resultado disso. Dentre outras 
coisas, depende de entendermos qual aquele 
subgrupo que precisa, de fato, daquele tipo 
tratamento”. 

Assim, ainda não há tratamento específico para 
a doença. As recomendações e intervenções 
variam de caso a caso, de acordo com as 
especificidades do paciente e sua sintomatologia. 
De modo geral, para os casos leves, o tratamento 
é similar ao de qualquer gripe ou resfriado 
comum, com hidratação, repouso e medicações 
que atuam sobre a dor de cabeça ou febre. 
Ademais, é recomendado o isolamento domiciliar. 
Importante é que cada paciente, testado positivo 
ou com sintomas, busque aconselhamento e 
acompanhamento médicos. 

O SARS-CoV-2 é um vírus altamente adaptativo, 
mutável e contagioso. Nem mesmo uma primeira 
infecção e posterior recuperação levam à 
garantia do desenvolvimento de anticorpos, 
haja vista os casos de reincidência em alguns 
países da Europa e da Ásia. Das mais de 12 mil 
mutações já identificadas no novo coronavírus, a 
maioria é neutra e nenhuma implica em maior 
transmissibilidade da doença, outras, contudo, 
podem ser vantajosas ou prejudiciais e, portanto, 
o vírus precisa ser constantemente monitorado. 
Mesmo quando houver vacinas eficazes, única 
possibilidade de cura até o momento, será 
preciso acompanhar a resposta reativa do vírus 
e, se preciso, atualizar a vacina, sendo necessário 
se imunizar novamente em determinado intervalo 
de tempo, como já ocorre nos casos da H1N1, cuja 
vacinação é realizada anualmente. 

Por hora, as medidas de prevenção são os 
melhores recursos para evitar a contaminação 
e a disseminação do vírus. A despeito das 
decisões municipais, estaduais ou federais, ficam 
os alertas da Organização Mundial de Saúde 
e demais órgãos, agências e especialistas de 
saúde quanto aos cuidados necessários para a 
não contaminação e disseminação do vírus. Nas 
ruas, que no início da pandemia se encontravam 
quase vazias, com um silêncio estranho para o 
até então cotidiano barulho das grandes cidades, 
desfilam, hoje, corpos mais afastados, rostos com 
máscaras e um constante limpar de mãos.
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O vírus Chikungunya é um alfavírus transmitido 
por mosquitos que causa poliartralgia 

febril aguda e artrite inflamatória, bem como 
erupções cutâneas agudas e outras manifestações 
sistêmicas.  O nome Chikungunya é derivado de 
uma língua africana e significa “aquele que se 
curva” ou “andar encurvado”, por causa da artralgia 
incapacitante causada pela doença. 

A Chikungunya é uma preocupação global de 
saúde pública. O vírus Chikungunya é transmitido 
pelos mosquitos vetores Aedes aegypti  e Aedes 
albopictuso. Após um período de incubação de 
3 a 7 dias, os sinais e sintomas de infecção 
aguda começam abruptamente com febre e mal-
estar. A dor articular, geralmente, começa dois a 
cinco dias após o início da febre e comumente 
envolve várias articulações.  A artralgia é 
geralmente bilateral e simétrica, envolvendo mais 
as articulações das mãos e dos pés. 

A duração da doença aguda é geralmente de 
7 a 10 dias.  Complicações graves (incluindo 
meningoencefalite, descompensação 
cardiopulmonar, insuficiência renal aguda  e 
morte) foram descritas com maior frequência 
entre pacientes com mais de 65 anos e aqueles 
com problemas médicos crônicos associados. 

Os pacientes comumente desenvolvem 
manifestações musculoesqueléticas crônicas, 
incluindo poliartrite inflamatória, poliartralgia e 

tenossinovite durante e após infecção aguda.  A 
artrite inflamatória pode persistir por semanas, 
meses ou anos.  As manifestações crônicas 
geralmente envolvem articulações afetadas 
durante a doença aguda e podem ser recorrentes 
ou persistentes e incapacitantes. Três hipóteses 
foram propostas para explicar a artrite crônica: 
replicação viral persistente; RNA viral persistente 
que conduz uma resposta inflamatória; e 
autoimunidade. 

O diagnóstico de infecção pelo vírus Chikungunya 
deve ser suspeitado em pacientes com início 
agudo de febre e poliartralgia e exposição 
epidemiológica relevante (residência ou 
viagem para uma área onde a transmissão da 
infecção pelo vírus Chikungunya por mosquito 
foi relatada).  O diagnóstico de Chikungunya é 
estabelecido geralmente pela sorologia para o 
vírus. Os testes de infecção pelo vírus da Dengue 
e pelo vírus Zika também devem ser realizados.

Não há terapia antiviral específica para o 
tratamento da infecção pelo vírus Chikungunya 
e o manejo terapêutico está na dependência da 
fase em que a doença se encontra. A prevenção 
é o mais importante e consiste em minimizar 
a exposição e proliferação do mosquito.   O 
desenvolvimento de uma vacina para o vírus 
Chikungunya está em andamento.

ARTRITE DA 
CHIKUNGUNYA

Dra. Ana Teresa Amoedo
Reumatologista

CRM 11237
Diretora médica da Clínica 
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Se tem algo que foi significativamente alterado 
nos últimos meses, desde instaurada a pandemia 
e estabelecidas as medidas de prevenção e 
contenção do novo coronavírus, foi a rotina. 
Distanciamento social, trabalho remoto, aulas on-
line, telemedicina, encontros virtuais, maior uso 
de aplicativos de entrega, confraternizações e 
reuniões familiares mediadas por videochamadas 
e mensagens instantâneas: a virtualização da 
vida atingiu seu ápice. O saldo de todas essas 
mudanças, de forma repentina, não foi positivo: 
aumento dos níveis de estresse e dos diagnósticos 
de depressão e ansiedade, aumento do consumo 
de fast foods e alimentos ultraprocessados, 
aumento do peso e gordura corporais, maior uso 
de álcool, sedentarismo, menor exposição ao sol, 
entre outros maus hábitos que se exacerbaram, 
afetando negativamente a saúde da maior parte 
da população. 

Assim, se restava alguma dúvida de que cuidar 
da alimentação e manter o corpo em movimento 
são atitudes importantes para uma boa saúde 
e qualidade de vida aumentada, a pandemia 
mostrou não só como esses cuidados são 
indispensáveis, inclusive para o não agravamento 
e recuperação da doença, mas também como 
a menor mobilidade e a má alimentação, 
rapidamente, resultam em malefícios à saúde e 
ao bem-estar. Isto porque o sistema imunitário, 
responsável por combater vírus, bactérias, fungos 

e outros invasores que possam causar doenças, 
depende de uma boa nutrição e de hábitos de 
vida positivos para funcionar adequadamente. 

Em entrevista à MaiSaúde, a nutricionista 
Izabela Trabuco explica a importância de uma 
dieta alimentar que inclua os diferentes grupos, 
desde os carboidratos aos açúcares, este último 
com bastante moderação, mas dando destaque, 
ao montar o prato, para o que ela denomina 
de comida de verdade. “A função do alimento 
não é só saciar a fome. Na verdade, o alimento 
existe para nutrir e prevenir doenças. Para isso, 
precisamos comer comida de verdade: frutas, 
legumes, verduras, carne e peixe, alimentos 
que têm vitaminas e nutrientes que garantem 
saúde e evitam o desenvolvimento de doenças e 
comorbidades”, explica.

Carne e peixe compõem o grupo alimentar das 
proteínas, por serem ricos nessas macromoléculas 
necessárias para o desenvolvimento de células e 
tecidos, que desempenham um vasto conjunto de 
funções no organismo. Contudo, a carne e outros 
produtos de origem animal não são a única fonte 
de proteínas. O nutricionista João Pedro Gantois, 
do Instituto Pedro Gantois, explica que: “Muitas 
vezes as pessoas têm a impressão de que para 
ter proteína de boa qualidade é fundamental 
comer carne, mas para quem é vegetariano ou 
vegano, existe uma lista de alimentos que supre 

CORPO BEM ALIMENTADO E EM 
MOVIMENTO:
A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO E DA ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS 
DE HOME OFFICE E DISTANCIAMENTO SOCIAL
Especialistas explicam cuidados que devemos adotar para fortalecer o sistema imunológico

Sarah Sanches - Jornalista
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essas necessidades proteicas, os leites e seus 
derivados oferecem uma proteína de alto valor 
biológico e, para quem quer excluir todos os 
produtos de origem animal, há as oleaginosas 
e leguminosas ricas em proteína. O importante 
é buscar um nutricionista para equilibrar sua 
dieta”, aconselha o profissional, especialista 
em emagrecimento, hipertrofia, performance e 
estética, em seu perfil no Instagram, onde dá 
diferentes dicas nutricionais. 

De acordo com o Guia Alimentar para a População 
Brasileira, disponibilizado pelo Ministério 
da Saúde, três princípios devem orientar a 
alimentação: a variedade, garantida pela presença 
de diferentes tipos de alimento; a moderação, 
que significa comer a quantidade certa dos 
alimentos, sem excessos e sem deficiências; e o 
equilíbrio, que determina que a quantidade e a 
qualidade devem estar juntas, sendo essencial 
“comer de tudo um pouco”, mas comer em maior 
quantidade aquilo que é mais nutritivo. Desse 
modo, o prato ideal seria aquele colorido e com 
alimentos vivos e variados, como leguminosas, 
hortaliças e verduras, fundamental para a nutrição 
adequada do corpo, já que cada um vai ser 
rico em nutrientes, vitamnas, fibras, proteínas e 
minerais distintos, mas igualmente necessários 
para a saúde. 

Para isso, é importante 
planejar as refeições. “O 
nosso planejamento começa 
nas compras. Agora, mais do 
que nunca, é importante se 
planejar na hora de fazer o 
mercado, para evitar sair 
de casa muitas vezes. Fazer 
uma lista, escolher alimentos 
não perecíveis de qualidade 
e aprender a utilizar os 
perecíveis de forma que eles durem mais. Se 
não nos planejarmos, a gente come mal, seja por 
falta de tempo ou dos ingredientes, preparamos 
algo rápido, sem valor nutricional. Então, além da 
compra, é importante nos planejarmos em casa, o 
que vamos comer durante aquela semana, definir 
as refeições de cada dia”, orienta a nutricionista 
Izabela Trabuco, pós-graduanda em Nutrição 
funcional esportiva.

Tão importante quanto os sólidos que você 
mastiga é a água que você bebe. Indispensável 
para o bom funcionamento dos rins, intestino e 
sistema circulatório, a água atua como o principal 
solvente do organismo e auxilia no transporte 
de nutrientes, moléculas e outras substâncias 
orgânicas. Presente em todos os alimentos, bem 
como em leites (de fonte animal e vegetal), sucos 
e bebidas, a água deve ser ingerida diariamente 
em uma quantidade que varia em função do clima, 
atividade física e idade, mas se recomenda, ao 

menos, oito copos por dia. Frutas como melancia, 
abacaxi e melão também são ótimas fontes de 
hidratação, mas não substituem o consumo da 
água.

Exposição moderada ao sol é sinônimo de 
saúde

Embora nenhuma vitamina seja mais importante 
do que a outra, guardamos um lugar especial 
nesta matéria para falar sobre a vitamina D. O 
trabalho em regime home office e demais medidas 
de distanciamento social, geraram maior tempo 
dentro de casa e menos contato com os raios 
solares, o que pode implicar, a médio e longo prazo, 
em deficiência de vitamina D. Mesmo encontrada 
em alimentos como cogumelos, leite, peixe e ovos, 
estes itens podem oferecer apenas 10% da nossa 
demanda pela vitamina. Sua principal fonte de 
produção no organismo humano é a exposição 
solar, visto que os raios ultravioletas do tipo B 
(UVB) são aqueles responsáveis pela síntese 
dessa substância. A recomendação da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia é de que se tome sol 
por pelo menos cinco a dez minutos, diariamente. 

Conhecida pelo seu papel 
regulador no metabolismo 
ósseo, a vitamina D 
tem sido associada, em 
estudos recentes, ao bom 
funcionamento do sistema 
imune. Pesquisas apontam 
que sua deficiência no 
organismo, chamada de 
hipovitaminose D, pode 
estar relacionada ao 
desenvolvimento de doenças 
autoimunes e inflamatórias, 

como diabetes mellitus insulino-dependente, 
doença inflamatória intestinal, lúpus e artrite 
reumatoide. No que diz respeito à covid-19, uma 
pesquisa publicada no fim de outubro, na revista 
científica Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, um dos periódicos de endocrinologia 
clínica mais importantes do mundo, demonstra 
a relação entre a hipovitaminose D e a doença 
causada pelo novo coronavírus: 82,2% dos 
pacientes hospitalizados possuíam baixos níveis 
da vitamina. Ademais, esses pacientes, quando 
internados em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), passavam mais dias em internação do que 
aqueles com níveis satisfatórios de vitamina D. 

Atividade física: dentro e fora de casa

A pandemia do coronavírus tem sido chamada 
por alguns especialistas em saúde de “pandemia 
do sedentarismo” ou “pandemia da inatividade”, 

Um estudo realizado pela 
Universidade de Boston, 

nos Estados Unidos, 
demonstra que a suficiência 

de vitamina D está 
relacionada à diminuição 
significativa do nível de 
marcadores inflamatórios 
e ao aumento das células 
imunológicas no sangue.
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visto a redução significativa da mobilidade 
das pessoas, em praticamente todos os países 
assolados pelos casos de covid-19. Em países 
como Turquia, Romênia e México, onde as medidas 
foram mais incisivas e respeitadas, houve um 
decréscimo de mais de 80% no número de passos 
dados na população, se comparados os meses de 
junho de 2019 e de 2020. No Brasil, esta redução 
foi de 17,4%, para o mesmo mês. A falta de 
condicionamento físico apropriado está associada 
a diversas comorbidades que são fatores de risco 
para a covid-19, como a hipertensão, cardiopatias 
e obesidade, sendo considerada o quarto maior 
fator de risco do mundo, de acordo com a OMS. 
Além disso, casos clínicos têm demonstrado 
que até o processo de recuperação da doença é 
afetado pelo sedentarismo, mesmo sem outros 
problemas de saúde associados, fazendo com 
que pacientes que são ativos tenham uma 
recuperação mais rápida. 

“Nós temos dois sistemas de 
defesa: o inato e o adaptativo, 
o primeiro é aquele que nós 
nascemos e o segundo é o que 
vamos desenvolvendo ao longo 
da vida, a partir dos patógenos 
com os quais entramos em 
contato. Quando você realiza 
atividade física, fortalece essas 
defesas que são o seu exército 
pessoal. Estudos realizados 
em meio a epidemias virais, 
mesmo anteriores a H1N1, 
demonstram que o sistema 
imunológico daqueles que praticam atividade 
física é melhor do que os que não praticam, 
tanto em jovens quanto idosos”, explica Júpiter 
Filho, educador físico, especialista em reabilitação 
cardíaca, e personal trainer.

Não ser sedentário não significa se tornar um 
atleta. Atividade física é qualquer movimento 
corporal produzido pela musculatura esquelética, 
que resulte em gasto energético. Assim, é 
imprescindível para a qualidade de vida de 
qualquer pessoa, independente de idade 
ou condição de saúde, manter o corpo em 
movimento. Respeitadas as limitações e as 
possibilidades de cada um, preferencialmente 
com acompanhamento médico, fisioterapêutico 
e/ou de um educador físico, todos podem se 
beneficiar com a prática frequente de atividades. 

“A prática de exercícios físicos de maneira regular 
traz inúmeros benefícios para nosso sistema 
cardiovascular, para a regulação hormonal, para 
o sistema endócrino e o sistema imune, para 
saúde mental e demais aspectos da nossa 
saúde. A pessoa que é sedentária tem um status 
imunológico basal que melhora bastante quando 
se introduz qualquer atividade de maneira 

sustentada e tem esse status otimizado quando 
realiza atividades consideradas como moderadas”, 
explica o médico ortopedista Dr. Paulo Cavalcante, 
especialista em Ortopedia Esportiva e Cirurgia do 
Joelho. 

As atividades físicas moderadas, tais como 
a caminhada e o ciclismo, são aquelas mais 
indicadas neste período, segundo o médico, 
porque podem ser realizadas de maneira individual 
ou em pequenos grupos, em espaços abertos, 
respeitando todos os cuidados para prevenção e 
não disseminação do coronavírus. Para aqueles 
que querem se exercitar dentro de casa, também 
não faltam opções. Como exemplifica o Dr. Paulo 
Cavalcante: “Se você gosta de pular corda, ótimo. 
Se você gosta de fit dance você pode se conectar 
a algum canal do YouTube e dançar 50 minutos 
por dia. Com isso, você já reduziu o risco de ter 
alguma doença cardiovascular em 14%”. Outras 

atividades como alongamento, 
hidroterapia, pilates e 
fisioterapia são indicadas, 
principalmente, para pacientes 
idosos, com mobilidade 
reduzida, doenças reumáticas 
e que passaram por lesões ou 
fraturas recentes.

Com as medidas de 
distanciamento social, as redes 
sociais demonstraram ser 
potenciais aliadas na prática 
de exercícios físicos. Seja em 
algum vídeo no YouTube, live 

no Instagram ou mesmo nos grupos de WhatsApp, 
tem se tornado cada vez mais comum o incentivo 
virtual às atividades. Contudo, é preciso estar 
atento a alguns detalhes. Júpiter Filho explica que 
embora as redes estejam, de fato, contribuindo, 
é preciso buscar por perfis profissionais. “Tem 
educador físico, assim como eu, ensinando 
exercícios. Têm nutricionistas dando dicas do que 
comer no café da manhã, do que cortar no almoço 
e acrescentar ao jantar. Têm professores de yoga 
ensinando exercícios respiratórios. É importante, 
contudo, observar a qualidade e os precedentes 
de quem você segue”, explica. Além disso, reforça 
que buscar um atendimento individualizado 
e personalizado, que atenda às demandas e 
condições de saúde particulares, é fundamental.

Ergonomia é a palavra de ouro do home 
office

O teletrabalho, trabalho remoto ou, como é mais 
conhecido, home office (do inglês, escritório em 
casa) se tornou o modelo adotado por parte dos 
gestores durante a pandemia. De acordo com a 
pesquisa Gestão de Pessoas na Crise da covid-19, 

As academias, já 
reabertas, também são 

uma opção para aqueles 
que estão fora dos grupos 
de risco, mas atentando-
se para o distanciamento 
físico, o uso da máscara 

mesmo durante o 
exercício, a higiene 

contínua das mãos e o 
não compartilhamento de 
objetos de uso pessoal.
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em abril, passados dois meses desde o primeiro 
caso de coronavírus no Brasil, 46% das empresas 
privadas já estavam funcionando nesse regime. 
Esse índice diminuiu significativamente com o 
passar do tempo e o afrouxamento das medidas 
de contenção da crise: dados recentes do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam 
que a média nacional de trabalhadores atuando 
em casa é de 11,7%. Contudo, 29% das empresas 
pretendem manter o teletrabalho mesmo depois 
que a crise for resolvida. 

Para aqueles que trabalharam ou ainda estão 
trabalhando nessa modalidade, queixas como 
menor produtividade e motivação associadas 
a dificuldades de adaptação, estresse, assim 
como dores de cabeça, costas ou articulações, 
são comuns. Para evitar essas dores e facilitar 
o trabalho em casa, é preciso estar atento à 
ergonomia. “Ergonomia nada mais é do que o 
estudo da boa postura no trabalho”, explica o 
médico ortopedista Dr. Marcos Lopes, que dá 
algumas dicas de adaptação e cuidado com o 
corpo durante o exercício das funções: “Ficar 
inclinado para frente é uma das piores posições 
para a coluna, é preciso estar com as costas 
apoiadas no encosto da cadeira. Os pés precisam 
estar apoiados por inteiro no chão. Se você não 
consegue apoiar por inteiro, faça uso de uma caixa. 
Quanto à posição da cabeça, é muito importante 
que o computador esteja na altura dos olhos. 
Se for preciso, coloque um suporte. A cabeça 
suspensa, em linha reta, pesa de 8 a 10 kg, quando 
você fica com a cabeça inclinada para frente, 
o peso passa a ser de 30 kg. Invariavelmente, 
você vai ter dor de cabeça”. Essa dor, ele explica, 
chama-se cefaleia cervicogênica, uma dor que se 
origina no pescoço e que tem como uma de suas 
causas a sobrecarga dos músculos responsáveis 
pelo movimento da cabeça. 

Outro problema do home office, ou mesmo de 
muitos trabalhos fora de casa, é a quantidade 
de horas que se permanece sentado. Passar 
muito tempo na mesma posição, com as pernas 
para baixo, prejudica a circulação sanguínea e a 
musculatura dos membros. A dica é fazer pausas 
breves e alongamentos. Caminhe até a cozinha 
para beber um copo de água, vá ao banheiro ou 
ao quintal molhar uma planta. Cinco minutos são 
suficientes. Durante a pausa, aproveite para focar 
os olhos em objetos mais distantes, dentro ou 
fora de casa, para descansar a vista e melhorar a 
saúde dos seus olhos. 

Saúde mental e boas noites de sono

Transtornos como depressão e ansiedade também 
se tornaram exponencialmente mais prevalentes 
nos últimos meses, desde instalada a situação de 
crise sanitária, econômica e social.  Felizmente, a 

lista de benefícios da prática regular de atividades 
físicas é bastante extensa. Mais do que melhorar 
o sistema imunológico e atuar favoravelmente 
a demais aspectos da saúde física, um bom 
condicionamento físico contribui também 
para a saúde mental. Pesquisas apontam que 
exercícios físicos moderados, quando feitos com 
regularidade, apresentam resultados tão positivos 
para a saúde dos pacientes deprimidos quanto os 
antidepressivos leves (o que não significa que um 
substitui o outro). 

Ao se exercitar, mesmo durante um simples 
alongamento, você libera endorfina, substância 
química associada à sensação de prazer e 
bem-estar, promove mudanças no seu cérebro, 
incluindo crescimento neural, melhora sua 
memória e capacidade de concentração e 
alivia o estresse, além de alterar padrões de 
pensamento, autoimagem e consciência corporal. 
Como aliada dos exercícios, é recomendada 
também a psicoterapia e demais cuidados com 
a saúde mental. “O bem-estar emocional é 
importantíssimo. O estresse vai modular sua 
resposta imunológica de forma bastante negativa, 
fazendo com que as células de defesa não 
atuem de maneira organizada e não haja uma 
produção adequada da quantidade dessas células. 
A qualidade do sono também é fundamental”, 
complementa Dr. Paulo Cavalcante ao falar do 
exercício como ferramenta de promoção de saúde 
integral.

Dr. Marcos Lopes, especialista em coluna, dá 
algumas dicas para garantir o melhor descanso 
possível: “A melhor posição para dormir, a mais 
ergonômica e mais benéfica, é virado para o lado 
esquerdo porque, nesta posição, você melhora a 
parte cardíaca e respiratória. Para as gestantes, 
isso evita a compressão de uma importante 
artéria no abdômen e diminui o inchaço das 
pernas. Quanto ao travesseiro, ele precisa ter uma 
altura que vá da orelha ao ombro. O colchão ideal, 
principalmente para os casados, é o ortopédico 
de mola ensacada, que, diferente do colchão 
de espuma, independe do peso e um lado não 
interfere no outro. Em todo caso, é preciso fazer 
test drive do colchão antes de comprar”, sugere o 
médico, que também indica o rodízio do colchão 
a cada seis meses - trocando o lado de cima, 
onde fica a cabeça, pelo lado de baixo, onde ficam 
os pés - e a troca definitiva a cada dez anos. 

Noites de sono tranquilas, sem interrupção, em 
posição e colchão adequados e por, pelo menos, 
seis a oito horas diárias, completam a tríade da 
boa saúde, composta por alimentação saudável, 
atividade física regular e sono de qualidade. Com 
a adoção destes cuidados, é possível, mesmo 
em um contexto adverso como a pandemia, criar 
uma nova rotina que garanta bem-estar, saúde e 
longevidade.
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A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica 
(HPTEC) é uma forma de hipertensão pulmonar, 
caracterizada por obstruções em ramos arteriais 
pulmonares, aumento da pressão sanguínea 
dentro do pulmão, sobrecarga do coração, e 
desenvolvimento progressivo de insuficiência 
cardíaca. Fazem parte do quadro clínico o 
aparecimento de sintomas como falta de ar ou 
cansaço, desmaios e edemas em pés e pernas. 
Apesar do uso de medicações específicas, com o 
passar do tempo, a doença progride até causar a 
morte.  

A HPTEC pode desenvolver-se após um ou mais 
episódios de tromboembolia pulmonar (TEP), onde 
coágulos formados em veias profundas do corpo 
migram através da corrente sanguínea e obstruem 
artérias dos pulmões. Contudo, a maioria 
das pessoas com HPTEC não têm diagnóstico 
prévio de TEP, tornando mais difícil a detecção 
desta doença, que frequentemente somente 
é identificada em estágios mais avançados, e 
muitas vezes irreversíveis. 

A cirurgia pulmonar de tromboendarterectomia 
constitui-se no tratamento preferencial para os 
pacientes com HPTEC, pois comprovadamente 
pode curar esta doença e evitar a morte. Contudo, 
quando as artérias pulmonares obstruídas são 
pequenas e de difícil alcance para o cirurgião, 
ou quando há um risco cirúrgico alto para o(a) 

paciente, a cirurgia pulmonar é contra-indicada. 
Então, para esses pacientes que não podem 
realizar a cirurgia, a angioplastia arterial pulmonar 
por balão (AAPB), associada ao tratamento 
medicamentoso, tem sido indicada. 

A AAPB, realizada através de um cateterismo 
cardíaco, ao longo de várias sessões em diferentes 
dias, tem como objetivo desobstruir o maior 
número possível de ramos arteriais pulmonares 
comprometidos, e assim, reduzir a pressão 
sanguínea pulmonar, a sobrecarga cardíaca, e 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes 
através da redução dos sintomas. O tratamento 
tem sido realizado em um número crescente de 
países no mundo, com resultados consistentes. 
No Brasil, os primeiros casos de AAPB foram 
realizados pelo cardiologista Dr Fabio Solano em 
Salvador, em 2015, com sucesso.  

Assim, atualmente nossa cidade pode oferecer 
todas as modalidades de tratamento para 
HPTEC, ou seja, o tratamento cirúrgico, a 
angioplastia pulmonar por cateter, e o tratamento 
medicamentoso específico, tornando-se um pólo 
de referência a nível regional e nacional.

HPTEC

Dr. Fábio Solano
Médico Cardiologista

CRM 16387

Em caso de dúvidas sobre a HPTEC e seu 
tratamento, entre em contato com o Dr. 
Fabio Solano através dos e-mails:
fsolanosouza@gmail.com ou
catt.procedimentos.adm@gmail.com.
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A incerteza diante dos efeitos da pandemia 
tomou conta de muita gente e não foi diferente 
com os lojistas do Shopping Boulevard em Feira 
de Santana. Por um lado, o enfrentamento de 
um vírus e o cuidado com a saúde; por outro, o 
fechamento dos empreendimentos e o medo da 
falência e do desemprego. 

Uma das primeiras medidas adotadas como 
prevenção ao coronavírus foi o fechamento do 
shopping. Porém, após cerca de 90 dias fechado, 
o Boulevard reabriu com horário reduzido, 
aferição de temperatura em todas as entradas, 
disponibilização de álcool em gel e o controle 
de clientes em cada loja, 
medidas necessárias para 
manter a saúde dos lojistas e 
consumidores. 

Nesse meio tempo, o 
empreendimento teve que se 
adaptar e utilizar a tecnologia 
somada à criatividade para 
inovar na forma de realizar 
as vendas e não permitir que 
a economia parasse. “Com 
certeza, o marketing foi ponto-
chave neste momento de crise. 
Se não fossem as ações e ideias para retomar 
as vendas, engajando o público, motivando e 
mantendo o atendimento on-line, como eu vi no 
Dia dos Pais, no Dia das Mães e agora no Natal, o 
índice de desemprego seria ainda maior”, afirma 
a cliente e estudante de jornalismo, Michelle Mila. 

Para Dora, proprietária da loja Avatim, foi um 
período difícil e de muita cautela, mas as 
iniciativas adotadas pelo Shopping Boulevard 
foram essenciais. Dentre elas, a criação da 

página do site com a indicação de todas as 
marcas presentes que têm canais de venda 
online, direcionando o cliente diretamente para 
o e-commerce, vendas por WhatsApp e para a 
busca dos produtos comprados no formato Drive 
Thru foi uma das mais acertadas. “No nosso caso 
específico, logo no início da pandemia, começamos 
com o serviço de delivery independente do 
shopping, pois temos outras lojas que puderam 
se movimentar durante o fechamento restritivo, 
mas considero excelente a iniciativa e acredito 
ter sido de grande utilidade para muitos lojistas”, 
pontua a empresária. 

Após a reabertura dos 
estabelecimentos, apesar 
da diminuição de pedidos 
por delivery, como pontuado 
por Dora em entrevista, a 
modalidade de compras 
online veio para ficar, e este 
sentimento não é só dos 
lojistas, mas também dos 
consumidores. “Confesso 
que sofri um pouco com o 
fechamento do shopping, 
mas também tive medo de ir 

quando reabriu. Por isso, usufruí bastante das 
compras pela internet e do drive thru. Quando fui 
lá pela primeira vez, depois de mais de três meses, 
fiquei surpresa com as medidas de segurança e 
com toda a organização adotada pelo shopping. 
Mas, hoje, continuo comprando mais pelo celular, 
ainda por precaução. Acredito que o mundo 
mudou a forma de fazer compras, principalmente 
para as pessoas que colocam de fato a saúde em 
primeiro lugar. Eu mesma tive que me readaptar 
e gostei”, comenta Dercy Gonçalves, aposentada e 
cliente de longa data do Boulevard.

SHOPPING BOULEVARD: 
CONSUMO E RENDA
Diferentes medidas foram adotadas para que lojistas e população 
sofressem o menor impacto possível

Dara Passos - Jornalista

“Quando fui lá pela 
primeira vez, depois 

de mais de três meses, 
fiquei surpresa com as 

medidas de segurança e 
com toda a organização 
adotada pelo shopping”

Dercy Gonçalves, cliente
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OS MALES DO SÉCULO XXI:

DEPRESSÃO E ANSIEDADE
Agravados pelo contexto da pandemia, transtornos psiquiátricos se tornam ainda mais frequentes

Sarah Sanches - Jornalista



“A depressão aumentou muito em tempos 
recentes por motivos bastante específicos. 

É importante que não continuemos a ignorar por 
muito mais tempo a clara mensagem manifesta 
através de problemas cada vez mais gritantes. [...] 
As taxas crescentes de depressão são, sem dúvida 
alguma, consequência da modernidade. O ritmo de 
vida, o caos tecnológico, a alienação das pessoas, 
o colapso da estrutura familiar, a solidão endêmica, 
o fracasso do sistema de crenças (religioso, moral, 
político, social – qualquer coisa que parecia 
outrora dar significado e direção à vida) têm 
sido catastróficos”, já alertava Andrew Solomon, 
no aclamado livro O demônio do meio-dia: uma 
anatomia da depressão, anos antes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarar o transtorno como 
o “mal do século”. 

De 2001, ano de publicação do livro, para cá, o 
número de diagnósticos de depressão aumentou 
significativamente. Só na segunda década foram 
quase 20% a mais de pacientes diagnosticados, 
o que significa 322 milhões de pessoas ao redor 
do mundo. Destas, 5,8% são brasileiras, o que faz 
do Brasil o país mais acometido pela depressão 
em toda a América Latina e o segundo mais 
prevalente nas Américas. Ao seu lado, a ansiedade 
cresce em números galopantes, atingindo 9,3% da 
população brasileira, o que equivale a quase 20 
milhões de indivíduos, colocando o Brasil no topo 
do número de casos de ansiedade ao redor do 
globo. 

Segundo a OMS, a depressão pode ser descrita 
como uma tristeza permanente, caracterizada 
pela perda de interesse em atividades que, 
anteriormente, causavam prazer, alegria ou 
satisfação, acompanhada da incapacidade de 
realizar tarefas diárias, pelo período de duas 
semanas ou mais. Não à toa, é considerada, 
pela própria organização, a principal causa de 
incapacidade no mundo, desde 2017. A ansiedade, 
por outro lado, como explica o Ministério da 
Saúde em material disponível na biblioteca 
virtual, trata-se de sintomas, mais ou menos 
intensos, de preocupação, tensão ou medos 
exagerados, somados à falta de controle sobre os 
pensamentos, autoimagem e atitudes, que podem 
ser repetitivos, e ocorrem a despeito da vontade 
do sujeito acometido pelo transtorno. 

Sintomas, tanto no caso da ansiedade quanto 
da depressão, que têm sido cada vez mais 
frequentes e intensos no contexto adverso da 
pandemia. Distanciamento social, isolamento, 
medo do contágio ou de passar a doença adiante, 
medo de perder os familiares ou a experiência 
do luto para aqueles que tiveram que lidar com 
o falecimento de entes e amigos, perda de renda 
e de emprego, interrupção dos serviços de saúde 
mental ou de apoio psicossocial, entre outros 
fatores, levaram ao aumento no número de casos, 

em diferentes países, fazendo com que as Nações 
Unidas considerassem a crise da covid-19 não 
só uma crise de saúde física, mas também uma 
emergente crise de saúde mental, diante da qual 
é necessário criar políticas de prevenção, cuidado 
e atenção à população. 

Profissionais de saúde, mulheres e crianças e 
adolescentes representam os três principais 
grupos de risco de adoecimento mental, segundo 
a Organização Pan-Americana de Saúde, já que, 
no primeiro caso, há exposição a cargas pesadas 
de trabalho, decisões de vida e morte e risco 
constante de infecção, e, no segundo e terceiro 
grupos, há registro do aumento no número de 
violência doméstica e abusos iintrafamiliares. 
No que diz respeito às mulheres, há também 
sobrecarga de trabalho doméstico e, muitas vezes, 
laboral. Idosos, pessoas com deficiência e pessoas 
com problemas psicológicos e/ou psiquiátricos 
anteriores à pandemia também são grupo de 
risco para o agravamento das condições de saúde 
mental. 

Ademais, em contexto de crise política, sanitária, 
econômica e social, assim como em situações 
de desastre natural, em que as condições 
estruturais da vida dos sujeitos são alteradas 
significativamente, deixando-as desamparadas 
ou em constante risco, o aumento nos índices 
de suicídio torna-se iminente. Sobre os três – 
depressão, ansiedade e comportamentos suicidas 
– recaem ainda estigmas sociais que dificultam o 
apoio social e a busca por suporte psicológico e 
atendimento psiquiátrico. 

Para falar sobre as características e tratamentos 
desses transtornos e a importância da prevenção 
ao suicídio, a MaiSaúde conversou com a médica 
psiquiatra Dra. Ana Virgínia Paiva Damasceno.

MaiSaúde: Como diferenciar emoções saudáveis, 
como a tristeza e o nervosismo, dos transtornos 
de depressão e ansiedade?

Dra. Ana Virginia: A depressão, assim como 
a ansiedade, é uma patologia, um distúrbio 
no equilíbrio emocional da pessoa. O que 
popularmente chamamos de nervosismo não 
significa ansiedade, como é descrita na psiquiatria 
e na psicologia. A tristeza profunda também não 
é o mesmo que depressão, como as pessoas 
costumam achar que é. Depressão e ansiedade, 
embora distintos, são dois diagnósticos que 
costumam caminhar juntos, interligados, porque 
o surgimento dos sintomas de depressão e/
ou ansiedade deve-se a alterações nos mesmos 
transmissores cerebrais. No caso desses 
transtornos, existem três neurotransmissores 
que podem estar comprometidos - um, dois 
ou os três -, que estão sendo produzidos em 
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menor quantidade pelo cérebro ou mesmo, 
com quantidade adequada de produção, esses 
neurotransmissores não estão agindo nos 
receptores onde eles precisam agir. Para surgir 
uma depressão, assim como ansiedade, é preciso 
ter alteração nesses neurotransmissores e isso, 
necessariamente, é tratado com medicamento, 
diferente dos casos de tristeza e “nervosismo”.

MaiSaúde: Depressão e ansiedade, como 
você disse, podem estar presentes de forma 
concomitante no mesmo paciente, além de 
comprometer os mesmos neurotransmissores, 
o que faz com que, junto à desinformação, os 
transtornos sejam facilmente confundíveis. Como 
diferenciá-los?

Dra. Ana Virginia: A depressão é um quadro 
que cursa com algumas alterações no humor da 
pessoa, que tem um humor rebaixado, deprimido, 
realmente uma tristeza, mas uma tristeza 
patológica que não encontra razão aparente de 
se ser, que não está ligada a um fato específico, 
a uma perda ou acontecimento traumático. A 
pessoa também, nesse caso, apresenta baixa 
autoestima, falta de ânimo, de energia, não tem 
iniciativa, muitas vezes, sequer para os cuidados 
pessoais, como tomar banho e se arrumar, falta de 
prazer em fazer coisas que ela costumava gostar, 
perde interesse por alimentos, perde a libido, o 
interesse sexual. A pessoa tende a se isolar, a 
não interagir socialmente, a ter sentimento de 
culpa muito intensos, com autocrítica severa... São 
alterações relacionadas ao humor. Já a ansiedade 
é um quadro relacionado à tensão. A pessoa 
está 24 horas por dia tensa, em sobressalto, 
ansiosa, esperando acontecer algo, com medo 
que as coisas deem errado. A pessoa apresenta 
aceleração na frequência cardíaca e sensação de 
falta de ar, fazendo com que a ansiedade tenha 
um leque de sintomas distintos da depressão, 
mas muito frequentemente esses quadros vêm 
juntos. 

MaiSaúde: A depressão pode se apresentar em 
níveis distintos de intensidade dos sintomas?

Dra. Ana Virginia: Não classificamos em graus ou 
níveis. Na verdade, existem tipos de depressão e 
ansiedade e, dentro de cada subtipo, existem os 
que têm sintomas mais ou menos intensos. Porém, 
a gente não possui uma escala, embora falemos 
em sintomas leves, moderados e graves. Contudo, 
o que é realmente importante é que o psiquiatra 
avalie o tipo de depressão. A depressão mais 
comumente conhecida é a depressão maior, que é 
o transtorno depressivo recorrente, caracterizado 
por episódios durante a vida de sintomas 
depressivos, em períodos que variam de semanas 

a meses seguidos, sem que a pessoa retorne 
ao seu estado de humor normal, assim como 
passa períodos assintomáticas. Existe também 
o que antes era chamado de depressão menor 
ou depressão neurótica, que hoje chamamos 
de distimia ou transtorno distímico, que tem 
sintomas semelhantes ao transtorno depressivo 
maior, porém ele é crônico, não há fases de 
normalidade. A pessoa passa a vida com humor 
rebaixado, pessimismo, desesperança com relação 
à vida, só que esses sintomas acontecem de forma 
menos intensa que nos episódios de depressão 
maior, fazendo com que a pessoa ache que faz 
parte da personalidade dela, que é  seu jeito de 
ser. Fora isso, temos reações depressivas, que não 
são consideradas doenças, que ocorrem nos casos 
de adaptação, estresse, perdas e lutos, tragédias, 
onde as pessoas reagem depressivamente, mas 
dentro de um padrão considerado “normal”, um 
padrão reativo esperado. Porém, esse padrão pode 
se tornar patológico, caso o motivo que causou 
o quadro depressivo reativo cesse e a pessoa 
persista naquele quadro de sintomas ou se os 
sintomas forem muito intensos não proporcionais 
ao fato que os gerou.

MaiSaúde: No caso da ansiedade, quais seriam 
as tipificações? 

Dra. Ana Virginia: Existem vários tipos 
de ansiedade. O que as pessoas geralmente 
reconhecem como ansiedade é chamado de TAG - 
Transtorno de Ansiedade Generalizada, no qual a 
pessoa vive sentindo sufoco, angústia, ansiedade, 
com medo de doenças ou acontecimentos 
negativos, a pessoa não relaxa, não consegue 
esperar. Existem também as ansiedades mais 
focais, que chamamos de fobias, como a fobia 
social, que é a ansiedade que surge quando a 
pessoa precisa se expor ao público, quando é 
observada por outros fazendo alguma atividade, 
que pode ser tão grave que impede que a pessoa 
se alimente na frente de outros, que ela fale 
ou escreva na presença de outros, que ela fale 
ao telefone com as pessoas; seria uma timidez 
patológica. Há o que conhecemos como síndrome 
ou transtorno do pânico, que são episódios 
súbitos de sintomas de ansiedade aguda muito 
intensos, taquicardia, dispneia, medo de morrer, 
sensações de ondas de calor, medo de “perder o 
juízo”, de desmaiar e isso dura alguns segundos 
ou minutos. Existem ainda outros tipos de fobias. 

MaiSaúde: Sabemos que a pandemia, pelas suas 
características sanitárias e sociais, intensificou 
sentimentos de desamparo, tristeza, angústia e 
estresse. Como identificar, neste contexto, se as 
emoções que experimentamos são proporcionais 
à crise que enfrentamos ou se são patológicas?
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Dra. Ana Virginia: Fica difícil realizar uma 
autoavaliação, neste contexto. O ideal é que 
o indivíduo procure um profissional da área 
de psicologia ou psiquiatria para fazer essa 
avaliação. O que está ocorrendo neste período 
de pandemia é que muitas pessoas que não 
tinham sintomas ansiosos ou depressivos estão 
apresentando esses sintomas, o que, na grande 
maioria dos casos, vai ser caracterizado como 
uma depressão ou ansiedade reativas, que 
precisam de um suporte ou tratamento. E, por 
outro lado, as pessoas que já tinham diagnóstico 
estão piorando, inclusive pacientes que estavam 
estabilizados, sem sintomas, apesar de terem 
o diagnóstico, voltaram a ter episódios desses 
transtornos. Então, se alguém está se identificando 
com sintomas que estão atrapalhando sua 
rotina, sua produtividade, suas relações afetivas, 
familiares e sociais, o trabalho e o rendimento 
intelectual, deve procurar uma avaliação. Agora se 
são sintomas que você percebe que está tendo, 
como a maioria das pessoas no mundo, que lhe 
permitem levar a vida, apenas procure higienizar 
sua rotina, faça mudanças no seu dia a dia, 
tentando vencer esse período de pandemia da 
forma mais saudável possível.

MaiSaúde: Gostaria que você falasse sobre 
os tratamentos da depressão e se, uma vez 
diagnosticados quadros maiores de depressão, há 
possibilidade de cura.

Dra. Ana Virginia: Para um primeiro episódio de 
depressão, é preciso fazer tratamento contínuo de 
seis meses a um ano, usando o medicamento. Os 
antidepressivos, aproveito para dizer, demoram 
cerca de duas a seis semanas para iniciar seu 
efeito benéfico, então as pessoas precisam ser 
orientadas ao iniciar o tratamento, para que 
não desistam ao não perceberem resultados 
nas primeiras semanas. Já quando começam os 
efeitos, a pessoa começa a melhorar e, com a 
redução dos sintomas e até a remissão completa, 
ela tende a querer parar o medicamento, 
acreditando que está curada, mas a chance de 
cura para o primeiro episódio depressivo maior 
vem com, pelo menos, um ano de tratamento, 
que é o que é realmente preconizado. Cessados 
os sintomas, fazemos uma fase de manutenção 
e um desmame da medicação, que não pode ser 
suspensa subitamente. Espera-se durante um 
período para ver se os sintomas vão retornar, se 
haverá um segundo episódio, que pode vir logo 
após encerrar o medicamento ou pode demorar 
um ou cinco anos, ou sequer ocorrer outro 
episódio, o que não é comum, mas é possível e 
seria considerado como uma cura. Havendo outro 
episódio, preconizam-se dois anos de tratamento 
contínuo para ter uma chance de remissão. Agora, 
se houver, depois dos dois primeiros tratamentos, 

realizados de forma adequada, no tempo correto, 
um terceiro episódio, então consideramos que 
é depressão crônica e que a pessoa terá esses 
episódios até o fim da vida, porém, pode não ter, 
desde que mantenha o tratamento, assim como 
no caso de quaisquer outras doenças crônicas. 

MaiSaúde: No caso dos transtornos de ansiedade, 
como ocorre o tratamento?

Dra. Ana Virginia: A ansiedade é um pouco 
diferente, ela pode ter um tratamento do primeiro 
episódio um pouco mais curto, principalmente 
porque associamos, muito frequentemente, à 
psicoterapia, cuja linha mais recomendada para 
o tratamento é a cognitivo-comportamental, 
chamada TCC. E, às vezes, há cura se a pessoa 
fizer as mudanças necessária no seu dia a dia, 
na sua rotina, na sua forma de agir, ver o mundo, 
relacionar-se. Na prática clínica, pelo que a gente 
observa, é mais fácil ter resultados rápidos para 
a ansiedade do que para a depressão. Porém, as 
duas patologias são passíveis de cura, só não é o 
mais frequente.

MaiSaúde: Além do tratamento medicamentoso 
e da psicoterapia, quais outras recomendações 
podem ser dadas aos pacientes com transtornos 
psiquiátricos?

Dra. Ana Virginia: A alimentação e a prática 
de exercícios físicos, sem sombra de dúvidas, 
desempenham um importante papel para todas 
as patologias e, obviamente, para as patologias 
psiquiátricas. Existem substâncias naturais que 
nosso organismo produz, que são as endorfinas, 
que dão alegria, prazer e bom humor, estimuladas 
pelo exercício físico e que os medicamentos não 
estimulam, sendo, portanto, mais um adjuvante, 
contribuindo para que o organismo reaja à 
depressão e ansiedade. Quanto à alimentação, de 
preferência consultar um nutricionista, porque, 
muitas vezes, as pessoas têm carência de 
determinada vitamina, de algumas substâncias, 
e não sabem que ao optar por determinado 
tipo de dieta estão deixando em falta aquela 
demanda nutricional. Além disso, há alimentos 
que contribuem diretamente com a redução 
de sintomas depressivos e ansiosos, como, por 
exemplo, alimentos como a banana e o chocolate, 
que possuem uma substância chamada triptofano, 
precursora da produção da serotonina, um 
neurotransmissor que atua na regulação do humor.

MaiSaúde: Sabemos que a depressão está 
fortemente associada ao suicídio e que, assim 
como os casos de transtorno depressivo, os 
índices de atentados contra a própria vida têm 
aumentado, nos últimos meses. O problema, 
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apesar da alta prevalência, dentro e fora de 
contextos globais adversos, é ainda marcado 
por tabu, silêncio e estigmas sociais. Qual a 
importância de tratar o tema e, mais que isto, de 
legitimar o discurso do paciente depressivo, no 
combate ao suicídio? 

Dra. Ana Virginia: O suicídio, que é dar fim à 
própria vida, muitas vezes vem em etapas, em 
tentativas. Ele pode ser apenas um pensamento, 
uma vontade, um desejo, pode chegar a um 
plano, mas não realizado e pode se tornar um 
planejamento colocado em prática. Então, qualquer 
ameaça de suicídio tem que ser levada à sério. 
Esqueçamos aquela história de que quem quer se 
suicidar, faz e não diz. Não é verdade, se alguém 
diz que não quer mais viver, que não deveria 
ter nascido, isso deve ser considerado. Aborde 
diretamente essa situação. O suicídio é algo muito 
sério e está muito associado à depressão, mas 
é importante entender que nem todo suicídio é 
motivado por ela, embora seja maioria. Ocorrem 
também casos de suicídios acidentais, em que 
não houve ideação suicida antes; as pessoas 
podem se suicidar como resultado de quadros 
psicóticos, quando há delírios, e durante o uso 
de substâncias psicoativas, quando há a presença 
de alucinações, mas ambos são raros. No caso 
daqueles decorrentes de depressão, é preciso que 
haja cuidado desde o início, antes da etapa de 
planejamento. É importante perguntar e conversar 
sobre o assunto, isso não estimula o suicídio. 
Pelo contrário, mostra para a pessoa acometida 
por essas ideações que ela tem acolhimento e 
que pode encontrar ajuda, social ou profissional, 
para aquele quadro que ela está apresentando. O 
suicídio pode e deve ser prevenido.

MaiSaúde: Por fim, gostaria que você comentasse 
os estigmas que marcam as queixas psicológicas, 
comuns mesmo entre os próprios médicos, onde a 
dor e os sintomas são tratados como irrelevantes 
e como isto afeta a busca por tratamento daqueles 
acometidos por transtornos psiquiátricos.

Dra. Ana Virginia: A gente adoece do coração, 
do fígado, do intestino, adoece das articulações 
e as pessoas não percebem que o cérebro 
adoece, em qualquer um de nós. Não é porque 
é da minha área, mas realmente, mesmo antes 
de estar na psiquiatria, eu nunca entendi o 
porquê desse preconceito. Porque a mente, o 
cérebro e o sistema nervoso comandam tudo 
em nosso organismo, são fundamentais no 
controle dos batimentos cardíacos, da produção 
de hormônios, dos movimentos, da respiração, 
de absolutamente tudo. O cérebro é o órgão 
sede dos processos mentais, se ele não está 
funcionando bem, muita coisa não funciona 
bem, dando início às somatizações, convertendo 
aquele sintoma mental, emocional, em doenças. 
Muitas vezes, a gente escuta dos próprios colegas 
médicos: “Isso é um piti, não é nada, a senhora 
está só ansiosa”. Só ansiosa? A ansiedade é algo 
muito sério, grave, até mesmo incapacitante em 
vários aspectos. De nenhuma forma, isso deve 
ser desconsiderado. Pelo contrário, precisa ser 
tratado. O médico tem que tratar a dor, tem que 
tratar a palpitação, qualquer sintoma físico que 
seja e encaminhar o paciente para o psicólogo ou 
psiquiatra para tratar a origem psíquica daquele 
quadro.   Precisamos combater esse preconceito, 
mas não podemos esperar que o preconceito na 
sociedade suma para buscar ajuda. Pelo contrário, 
é preciso enfrentar, a gente tem que buscar o 
tratamento psicológico e psiquiátrico.

“Precisamos combater esse 
preconceito, e tratar a 

depressão e a ansiedade, 
que, em qualquer um dos 

seus subtipos, podem 
estar na porta de qualquer 

um de nós”
Dra. Ana Virginia Paiva 

Damasceno, médica psiquiatra.
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O novo coronavírus já infectou quase 70 milhões 
de pessoas em todo o mundo, levando mais de 

1,5 milhão a óbito. Passado quase um ano desde 
o primeiro caso, inúmeros medicamentos já foram 
testados no tratamento da covid-19, alguns com 
maior eficácia que outros, contudo, tendo em 
vista a proporção do problema, a longevidade do 
tratamento nos casos de adoecimento grave e as 
consequências devastadoras para a saúde pública e 
para a economia, só há, de acordo com especialistas 
e agências reguladoras de 
saúde, uma única saída para 
a resolução desta pandemia: a 
vacina. 

De todas as vacinas já 
produzidas até hoje, a 
desenvolvida em menor 
tempo foi a da caxumba, 
licenciada em 1967, que 
demorou cerca de quatro 
anos para ser concluída.  
Salvo esta exceção, o tempo 
médio de produção de uma 
nova vacina varia de 10 a 
15 anos, incluindo todos os 
testes necessários até que 
esta possa ser distribuída. 
Mas, devido à crise sanitária de dimensão global 
que enfrentamos, os laboratórios têm acelerado 
as etapas de produção e testagem para que as 
vacinas possam chegar o mais rápido possível à 
população. 

Embora os ensaios clínicos necessários sejam 
mais extensos e haja maior regulamentação para o 
desenvolvimento de uma vacina do que na década 

de 1960, a tecnologia da qual a ciência dispõe 
hoje possibilita maior velocidade e acurácia, tanto 
em termos de equipamentos e pesquisa quanto 
em termos de tecnologias de comunicação. 
Como explica Dra. Normeide Pedreira, médica 
pediatra e infectologista, doutora em Medicina e 
Saúde humana: “As tecnologias de comunicação 
permitem que os estudos científicos sejam mais 
facilmente divulgados e compartilhados, assim 
como permitem a massificação das informações, 

fazendo com que seja 
mais fácil até mesmo 
recrutar voluntários para as 
testagens”. 

Até a testagem final, a vacina 
passa por diversos processos. 
Em entrevista exclusiva 
concedida à MaiSaúde, a 
Dra. Normeide Pedreira, que 
é também diretora da Servac 
Vacinas, reconhecida clínica 
de imunização na Bahia, 
explica que: “Uma vacina 
passa por muitas etapas e 
requer muito trabalho. Ela 
começa com a pesquisa em 
laboratório, que é o que a 

gente chama de fase pré-clínica, realizada com 
equipamentos e animais em experimentação. 
A partir dessa pesquisa, de acordo com os 
resultados, passamos para a fase denominada 
de fase clínica, que é realizada em humanos e 
é subdividida em três fases: a um, testada em 
um pequeno grupo de pessoas, avaliando-se o 
potencial de resposta e segurança; a fase dois, 
caso a primeira tenha sido exitosa, testada em 

Mesmo após o desenvolvimento do imunizante, ainda há 
um longo caminho até a superação da covid-19

VACINA CONTRA O CORONAVÍRUS:
O QUE PRECISAMOS SABER

Sarah Sanches - Jornalista

De acordo com a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), em outubro 
de 2020, já havia mais 

de 200 vacinas em 
desenvolvimento contra a 
covid-19. Destas, apenas 
dez estão em sua última 

etapa de testes necessária 
para a sua aprovação: a 
eficácia da testagem em 
milhares de humanos.
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um grupo maior, geralmente centenas de pessoas, 
onde vai ser avaliada, novamente, a eficácia 
e os riscos; aprovada na segunda fase, a fase 
três amplia ainda mais a população, envolvendo 
milhares de pessoas. Na fase três, além da eficácia 
e segurança generalizada, incluem-se populações 
específicas, como idosos, crianças e grupos de 
riscos relacionados com a doença”.

Vacinas para a população brasileira
No Brasil, duas vacinas em fase três estão sendo 
testadas: a CoronaVac, produzida pelo laboratório 
Sinovac Life Science, da China, em parceria com 
o Instituto Butantan, em São Paulo; e a vacina 
AZD1222, conhecida como a vacina de Oxford, 
resultado da parceria entre a Universidade 
de Oxford, importante instituição de ensino 
da Inglaterra, e do laboratório AstraZeneca, 
conglomerado farmacêutico anglo-sueco, que é 
testada aqui com o apoio da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), instituto de pesquisa vinculado ao 
Ministério da Saúde. 

 Segundo matéria veiculada pelo jornal britânico 
Financial Times, a vacina desenvolvida pela 
Oxford gerou uma resposta imunológica robusta 
quando testada em idosos e em jovens adultos 
saudáveis, com baixa resposta adversa. Com os 
resultados e dados promissores já divulgados ao 
longo dos últimos meses, o imunizante não deve 
demorar muito para ser distribuído à população, 
tanto em terras britânicas quanto aqui. No acordo 
estabelecido entre o governo brasileiro e as 
instituições que desenvolvem a vacina, quando 
aprovada pela Anvisa, 
a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, o Brasil 
terá privilégio na compra 
das doses e transferência 
da tecnologia necessária 
para a produção nacional 
da vacina. No Reino Unido, 
contudo, outra vacina já 
está sendo distribuída, 
desde a segunda semana 
de dezembro, para 
uma pequena parte da 
população: a desenvolvida 
pela Pfizer, empresa 
farmacêutica sediada nos 
Estados Unidos da América 
(EUA), e pelo laboratório 
alemão BioNTech. 

Quanto à CoronaVac, o 
acordo é de que 46 milhões 
de doses sejam destinadas ao Brasil. Destas, 
seis milhões serão importadas e 40 milhões 
produzidas localmente, pelo Instituto Butantan. 
No início de dezembro, o diretor do instituto, 
Dimas Covas, informou que os imunizantes já 
estão sendo fabricados e que as primeiras 40 

milhões de doses podem estar prontas até a 
primeira quinzena de janeiro de 2021. Com isso, 12 
estados e mais 900 municípios já demonstraram 
interesse em comprar a vacina que deverá ser 
destinada, a priori, aos profissionais de saúde. 

Além das duas vacinas supracitadas, uma terceira 
vacina, esta produzida na Rússia, está na lista 
de espera dos imunizantes a serem distribuídos 
no Brasil. A Sputnik V, em desenvolvimento 
pelo Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e 
Microbiologia Gamaleya, é a primeira vacina do 
mundo registrada contra o novo coronavírus, 
mesmo antes de ter concluído a testagem 
em humanos. Também na fase três de testes 
clínicos, ela poderá ser comercializada para a 
população brasileira devido a um acordo de 
transferência de tecnologia, firmado entre o 
Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) e a 
empresa farmacêutica nacional União Química.  
Na Rússia, a Sputnik V está sendo fornecida, de 
forma experimental, a um grupo reduzido desde a 
primeira semana de dezembro. 

Qual a diferença entre as vacinas?
A CoronaVac é produzida, de acordo com as 
informações disponibilizadas pelo Instituto 
Butantan, com o vírus inativado do Sars-CoV-2, 
cultivado em células Vero, uma linhagem de células 
extraídas do epitélio renal de macacos, que são 
utilizadas para cultura celular. O vírus inativado 
nada mais é do que um vírus incapaz de infectar, 
graças à ação de substâncias químicas, mas que 
contém as informações genéticas necessárias 

para o desenvolvimento 
de anticorpos. Ao vírus 
inativo é acrescido, ainda, 
o hidróxido de alumínio, 
importante adjuvante para 
os anticorpos. O esquema 
de vacinação do estudo 
é de duas doses, com um 
intervalo de duas semanas, 
ou 14 dias, entre elas. 
Os testes em humanos 
demonstram baixa resposta 
adversa, onde apenas 
35% dos voluntários 
apresentaram reações, 
sendo elas dor no local da 
injeção (19%), dor de cabeça 
(15%) e fadiga (4%). 

Tanto a vacina de Oxford 
quanto a Sputnik V 
são baseadas em uma 

plataforma de vetor viral não replicante, em que 
um adenovírus, que é um grupo viral comum 
capaz de provocar doenças respiratórias, é 
modificado geneticamente, passando a carregar 
as instruções para a produção de uma proteína 
característica do Sars-CoV-2,  o novo coronavírus. 

“Para grande maioria das 
doenças, há a necessidade 

de se manter uma cobertura 
vacinal em torno de 95% 

da população. Então, 
para controlar qualquer 

doença infectocontagiosa, 
é preciso alcançar esse 
número ou mais. Além 
de uma vacina segura e 

eficaz, dependemos de um 
esquema de vacinação 

que seja capaz de cobrir o 
número necessário”
Dra. Normeide Pedreira.
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Depois, o vírus modificado é introduzido, através 
da vacina, no organismo humano, induzindo-o 
à produção de anticorpos capazes de combater 
a manifestação e/ou agravamento da covid-19. 
A diferença entre elas é de que a Sputnik V 
se utiliza de dois tipos de adenovírus, cada um 
aplicado em uma dose diferente da vacina, ao 
invés de um único adenovírus, como é o caso da 
vacina de Oxford. Nos testes realizados até aqui, 
apenas sintomas leves como febre e dor no local 
da aplicação foram notados em ambas as vacinas, 
de acordo com seus porta-vozes. 

E depois de aprovadas?
De acordo com declaração dada em outubro por 
Mariângela Simão, vice-diretora-geral da OMS, 
era razoável esperar que, até o fim de 2021, 
existissem duas ou três vacinas aprovadas contra 
a covid-19. A vacina da Pfizer/BioNTech, contudo 
já queimou a largada, sendo regulamentada em 
três países - Reino Unido, Canadá e Bahrein – 
enquanto aguarda também 
a aprovação pela FDA, 
agência regulatória de 
medicamentos dos EUA. 

Porém, é certo afirmar que 
não haverá vacina suficiente 
para imunizar toda a 
população em 2021, seja 
no Brasil ou em qualquer 
outro país do mundo. 
Como as doses disponíveis 
não serão suficientes para 
imunizar a maioria, medida 
necessária para a cobertura 
eficaz contra qualquer doença infectocontagiosa, 
a recomendação da OMS é de que as primeiras 
doses sejam ofertadas aos grupos de maior risco 
da covid-19 - quais sejam, idosos e profissionais 
de saúde, além de pessoas com comorbidades que 
agravam o quadro da doença, como cardiopatas. 

A estimativa é de que a demanda vacinal, apenas 
para essas populações de maior risco, seja de 
dois bilhões de doses para todo o mundo. Assim, 
concluída todas as testagens, com a aprovação 
das agências nacionais e internacionais de 
saúde, os países enfrentam novos desafios: a 
produção e distribuição em massa das vacinas. As 
dificuldades incluem complexos industriais para a 
produção de um grande quantitativo de vacinas 
e dos materiais necessários para a sua aplicação, 
o transporte e conservação adequados, as 
complexidades relacionadas a questões políticas e 
de fronteiras, e campanhas estratégicas e eficazes 
para aplicação massiva dos imunizantes. 

Conforme explica a Dra. Normeide Pedreira, o 
Brasil possui duas grandes unidades produtoras 
de vacina: o Instituto Butantan, com capacidade 
de produção de 60 milhões de dose por ano, e a 

Bio-Manguinhos, unidade da FioCruz, responsável 
pela produção de 47% de todas as vacinas 
produzidas no Brasil e utilizadas pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI), o que significa que 
o parque industrial de vacinas no país possui 
grande capacidade de produção. Ainda assim, com 
uma população de 211,8 milhões de habitantes, de 
acordo com os últimos dados do IBGE, torna-se 
impossível a produção de um número tão grande 
de vacinas até o fim do próximo do ano. 

“Temos uma população muito heterogênea no 
globo terrestre, além de uma diversidade de 
condições geográficas e culturais que, muitas 
vezes, configuram-se enquanto entraves para 
imunização. Vamos tomar como base o nosso 
país: o Brasil não é apenas a cidade com o 
posto de saúde, em que você vai lá e aplica a 
vacina, existem populações em nosso país que 
são acessíveis apenas por helicópteros, outras 
somente por helicópteros e barcos. Então, o 
Ministério da Saúde e o PNI, mais especificamente, 
precisam fazer um trabalho imenso para imunizar 

toda a população”, 
explica Dra. Normeide ao 
falar sobre os desafios 
geográficos e logísticos para 
a distribuição da vacina no 
Brasil.

Com o cenário político, 
nacional e internacional, 
bastante conturbado em 
função do avanço de 
forças conservadoras e 
neoliberais e a proximidade 
das campanhas eleitorais, 
bem como devido às 

dimensões econômicas e sociais da pandemia do 
coronavírus, enfrentamos ainda outros problemas, 
como as disputas político-ideológicas entre 
autoridades com poder de decisão sobre as ações 
de contenção da covid-19. Mesmo com quase 
180 mil mortos em dezembro, o Brasil, segundo 
colocado no ranking de casos fatais da doença, 
ainda lida com barreiras e dificultadores de ordem 
política, interna e externa, em meio à crise de 
saúde pública que nos atravessa. 

Apesar de todas as dificuldades a serem 
enfrentadas nos meses que estão por vir, estamos 
cada vez mais perto da aprovação de imunizantes 
potenciais e sua consequente distribuição que, 
ainda que seja realizada aos poucos e com 
entraves, permitirá a superação desta pandemia. 
Até lá, e talvez mesmo depois, é preciso manter 
os cuidados necessários para que o vírus seja 
menos propagado e faça menos vítimas: uso de 
máscaras, higienização adequada e constante das 
mãos, distância adequada de demais pessoas 
nos espaços públicos e isolamento sempre que 
possível e quando houver sintomas.  

“São muitos os desafios, 
aqui no Brasil e no mundo. 
Existem países em conflitos 
políticos, em guerra e em 
condições tão precárias 
e de pobreza extrema 

que sequer há água para 
higienização das mãos”

Dra. Normeide Pedreira.
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Rachel Mercês - Jornalista
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O fluxo da disseminação de notícias falsas no 
ambiente digital nunca foi tão grande. Segundo 

dados do Eu Fiscalizo, aplicativo criado pela 
pesquisadora Cláudia Galhardi da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP/ Fiocruz), o número de 
notícias falsas cresceu assustadoramente desde o 
início da pandemia. Lançada em fevereiro, durante 
audiência no Senado Federal, a ferramenta foi 
criada, inicialmente, com o intuito de servir a 
comunidade através da denúncia de conteúdos 
nocivos, que fugiam da classificação indicativa, 
direcionados a crianças e adolescente em todas 
as mídias, redes de informação e entretenimento. 
Contudo, com o advento da pandemia, o aplicativo 
passou a receber 98% de conteúdo relacionado ao 
coronavírus. Segundo a pesquisadora, os materiais 
colhidos apontam que o teor da desinformação se 
deu através de ondas.

“De acordo com as notificações [do aplicativo], 
eu fui realizando um monitoramento. No primeiro 
momento, teve uma onda de fake news sobre 
técnicas e métodos caseiros de prevenção e cura 
da covid-19. Depois, uma segunda onda já defendia 
a automedicação, cloroquina, hidroxicloroquina, 
ivermectina e tantas outras fakenews porque 
houve um posicionamento político em defesa 
desse tipo de medicação. Na terceira onda, 
as fakenews se repetiam e voltavam a circular, 
principalmente por estarmos vivendo um conflito  
de ordem política em torno da questão. Houve 
também a onda de golpes bancários e golpes 
de arrecadações. Não são movimentos estáticos. 
Agora, estamos em uma quarta onda que é a da 
antivacina, que tem por trás um ambiente de 
disputa que usa a vacina para ataques políticos”, 
explica Cláuda Galhardi. 

Ao longo de 2020, teorias da conspiração 
aparentemente intermináveis e campanhas de 
desinformação ganharam força on-line em meio 
ao aumento das taxas de infecção da covid-19 
em todo o mundo. A recente “segunda onda do 
coronavírus”, presente com mais força em alguns 
países, exemplifica a crescente letalidade dessas 
práticas. Entidades científicas sérias e respeitadas 
como a Organização Mundial de Saúde e a própria 
Fiocruz foram atacadas nesse percurso. Esse 
movimento provoca o descrédito da comunidade 
científica, bem como das instituições globais de 
saúde pública. Além disso, também enfraquece as 
medidas adotadas pelos governos no combate à 
doença. 

Na corrida por uma vacina eficaz, surgem cada 
vez mais grupos encabeçados por atores políticos 
que se colocam contra esses medicamentos em 

decorrência de motivações político-ideológicas. 
São associações ordenadas que seguem um 
padrão específico de estratégias. No entanto, 
engana-se quem pensa que se trata de um 
episódio inédito na história da humanidade. Em 
1885, durante a epidemia de varíola em Montreal, 
no Canadá, um líder antivacinacionista, Dr. 
Alexander M. Ross, publicou um panfleto popular 
em que dizia ser contra o “fetiche” da vacinação. 
Dr. Ross vocalmente minimizava a seriedade da 
pandemia, apesar da extrema contagiosidade da 
doença e das altas taxas, que variavam entre 30% 
e 40%. 

Os antivacinacionistas da época afirmavam que 
a vacinação causava uma série de enfermidades, 
como sífilis, febre tifoide, cólera, entre tantas 
outras. As alegações não possuíam nenhum 
tipo de respaldo científico, mas, ainda assim, 
mobilizaram grande parte da população. Ao 
se colocar como o único médico que ousou 
duvidar da eficácia da vacina, Ross aproveitou a 
oportunidade para receber benefícios e ganhar 
notoriedade. No entanto, jornais da época 
descobriram que o médico havia sido vacinado 
durante a epidemia, o que colocou a sua 
reputação em cheque. Ainda assim, apesar das 
evidências a favor de sua eficácia, a vacinação 
contra a doença foi fortemente contestada à 
época. Mais de um século depois, sabe-se que a 
varíola foi erradicada após o uso da vacina.

No ano de 2019, a OMS apontou em seu relatório 
os dez maiores riscos à saúde global. Entre 
eles, estava o movimento antivacinação. Na 
época, havia forte pressão contra a vacinação 
para a poliomielite em grupos conspiracionistas 
organizados no Facebook. De acordo com a 
organização, os movimentos antivacina são tão 
perigosos, para a saúde pública, quanto os vírus, 
que aparecem na relação de doenças já descritas, 
porque ameaçam reverter o progresso alcançado 
no combate a doenças evitáveis por vacinação.

De fato, a disseminação de informações 
inverídicas relacionadas à saúde pública não é 
algo novo. Mas há de se considerar que o advento 
da tecnologia e das redes sociais ampliou muito 
a voz desses mecanismos nocivos, ao ponto que 
desmentir o império da mídia antivacina não se 
apresenta como uma tarefa fácil de ser cumprida, 
a não ser que medidas políticas e sociais efetivas 
sejam implantadas. Em tempos de uma pandemia 
tão séria e mortal quanto à da covid-19, 
precisamos ficar atentos para não reproduzir os 
erros do passado.
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Em 2002, muito antes da atual crise sanitária 
dar seus primeiros sinais, a telemedicina, 

que pode ser descrita como prática médica à 
distância com o uso de recursos tecnológicos 
e de comunicação, não só já existia no Brasil, 
como já estava explicitada e regulamentada na 
resolução nº 1.643/2002 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). Mais que isso, muitos brasileiros 
já tinham se beneficiado diretamente dela. Isto 
porque, embora a telemedicina venha sendo 
associada, no senso comum, à consulta virtual, 
ela é mais do que a relação médico-paciente, 
incluindo todo “exercício da medicina através 
da utilização de metodologias interativas de 
comunicação audiovisual e de dados, com o 
objetivo de assistência, educação e pesquisa em 
saúde”, conforme explica o artigo 2º da resolução. 
Assim, os laudos de exames disponibilizados on-
line, comum em muitos laboratórios de análises 
clínicas, onde o paciente pode fazer download 
dos seus resultados e imprimi-los de casa ou 
qualquer lugar, são também telemedicina.

No que diz respeito às consultas realizadas 
virtualmente, antes da pandemia, elas estavam 
longe de serem aceitas por boa parte da 
comunidade médica. Prova disto é que, em 
fevereiro de 2019, uma nova regulamentação 
criada pelo CFM, que definia exigências e 
limitações para o uso da telemedicina, foi 
revogada ao fim do mesmo mês, devido às críticas 
negativas de entidades médicas, que alegavam, 
principalmente, haver prejuízos na relação com 
o paciente quando mediada por tecnologias 
comunicacionais. A revogação dessa nova 
regulamentação, contudo, não alterou a norma de 
2002, mantendo o status legal da telemedicina, 
ao menos no que dizia respeito à emissão de 
laudos. Por outro lado, dificultou a determinação 
de medidas que garantiriam maior rigor ético, 
evitando arbitrariedades no exercício médico à 
distância. Assim, a resolução precisa ainda ser 
revista e atualizada. 

As características particulares da pandemia 
do novo coronavírus, altamente contagioso e 
com possíveis sequelas graves, impuseram a 
necessidade da vida funcionar em diferentes 
âmbitos, mediada pela tecnologia, o que 
incluiu a demanda emergencial de ampliação 
da telemedicina, fazendo com que os médicos 
aderissem, em grande número, à modalidade 
de atendimento à distância, adaptando-se a 
ela e testando seus limites no exercício da 
profissão. A teleconsulta, que possibilita a 
orientação e encaminhamento dos pacientes; o 
telemonitoramento, que possibilita, sob supervisão, 
que parâmetros de saúde/doença sejam 
monitorados à distância; e a teleinterconsulta, que 
permite a troca de informações e opiniões entre 
médicos para auxílio médico e diagnóstico, foram 
reconhecidas pelo CFM, em caráter excepcional e 
temporário, em ofício emitido e encaminhado ao 
Ministério da Saúde, dando origem à portaria nº 
467, de março de 2020, publicada no mês seguinte 
ao primeiro caso de covid-19 no país. 

Relação médico-paciente 

“É uma consulta médica, com a mesma 
responsabilidade, mas com algumas diferenças, 
devido ao uso da tecnologia. Eu, por exemplo, 
não realizo atendimento por telemedicina em 
uma primeira consulta porque considero que 
é importante conhecer, primeiro, o paciente 
pessoalmente. Para aqueles que já são meus 
pacientes, que já conheço o organismo, o 
diagnóstico e o histórico médico, é um recurso 
muito útil”, comenta a médica reumatologista 
Dra. Ana Teresa Amoedo. Para a diretora médica 
da Clínica Reumato, que passou a oferecer a 
possibilidade de atendimento por teleconsulta 
em maio, a consulta presencial sempre será 
necessária, nas mais diferentes especialidades: 
“Eu confesso que nada substitui a consulta 
presencial, o tocar o paciente, o examinar, o 
abraçar, mas é uma alternativa e acredito que ela 

TELEMEDICINA:
TECNOLOGIA A 
FAVOR DA SAÚDE
Os serviços de saúde a distância estão na lista das 
coisas alavancadas pela pandemia que vieram para 
ficar, afirmam especialistas.

Sarah Sanches - Jornalista
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veio para ficar”, conclui. A médica explica ainda 
que a consulta, quando feita virtualmente, requer 
a assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido por parte do paciente, conforme exige 
a portaria nº 467.

Nesta categoria de atendimento, o médico deve 
registar em prontuário clínico eletrônico todos 
os dados necessários, a cada contato realizado 
com o paciente, assim como data, horário e 
tecnologia utilizada para o atendimento. A 
emissão de atestados e receitas médicas pode 
ser validada por meio eletrônico, através do uso 
de certificações e chaves, dos dados associados 
ao médico, como número de registro no conselho 
profissional e assinatura, ou ainda através do 
anexo de dados em formato eletrônico. Ademais, 
a teleconsulta deverá ser realizada de forma que 
a integridade, segurança e sigilo sejam garantidos.  

A preocupação com a segurança ao se 
consultar via internet é comum aos pacientes, 
principalmente quando há condições muito 
delicadas de saúde ou a necessidade de 
relatos pessoais, como é o caso das consultas 
ginecológicas ou psicoterapias.  “Eu tive algumas 
questões quando decidi buscar o atendimento de 
uma psicóloga, durante a pandemia. Por ser um 
primeiro contato com a terapia, na vida adulta, 
mas, principalmente, por ser 
on-line. Fiquei preocupada 
com a segurança dos 
meus dados e da minha 
privacidade porque a 
consulta é um espaço 
muito íntimo e eu tinha 
medo de me sentir exposta 
e vulnerável através da 
internet. Quando encontrei 
a profissional que eu 
gostaria que me atendesse, 
com o perfil de atendimento 
que eu buscava, nós 
conversamos bastante sobre 
a segurança, perguntei sobre 
a plataforma, equipamento, 
antivírus, se as sessões 
seriam gravadas etc. Fizemos o acordo de usar uma 
plataforma segura e criptografada, que eu confio, e 
em não armazenar, de nenhuma forma, as sessões 
realizadas. Com isso, eu fiquei mais tranquila”, 
relata Renata Argôlo, microempreendedora e 
artesã, que faz psicoterapia on-line desde junho.

 

Webnários e conferências virtuais

As conferências entre pares, ou seja, entre os 
próprios médicos e demais profissionais de 
saúde, em rede virtual, a fim de promover e trocar 
conhecimentos científicos, realizar capacitação de 

profissionais, avaliação de casos clínicos, entre 
outras, também se tornaram mais frequentes nos 
últimos meses, assim como os webnários, debates 
e encontros virtuais entre entidade médicas, 
pesquisadores e médicos.

O NAFAD, Núcleo de Avaliação Funcional do 
Aparelho Digestivo, sob coordenação científica do 
médico gastroenterologista Dr. Fábio Teixeira, é 
exemplo disto. Com as redes sociais desatualizadas 
desde abril de 2019, iniciaram em julho deste 
ano, frente ao contexto da pandemia, uma série 
de eventos e ciclos de debates, via stream, 
reunindo diversos médicos com expressividade 
nacional para discutir saúde digestiva e casos 
clínicos. “É assim que conseguimos multiplicar a 
ciência, compartilhando experiências por um bem 
maior”, comenta Fábio, também líder do serviço 
de gastroenterologia da Gastros Bahia, renomado 
Day Hospital do Aparelho Digestivo em Feira de 
Santana, em vídeo de apresentação do circuito de 
debates virtuais promovidos pelo núcleo. 

A despeito de todos os pontos positivos 
experimentados e observados com a prática da 
telemedicina ao longo da crise, quando superada, 
será preciso que novos pareceres, por parte do 
Conselho Federal de Medicina e das diferentes 
entidades da área de saúde, sejam emitidos 

a fim de estabelecer 
parâmetros legais e éticos 
bem delimitados para o 
exercício da teleconsulta e 
do telemonitoramento fora 
do contexto de emergência 
de saúde pública. Além 
de uma formação mais 
ampliada sobre o uso de 
tecnologias comunicacionais 
para fins médicos e sobre 
as prerrogativas da Lei Geral 
de Proteção de Dados, que 
regula o tratamento de 
dados pessoais nos meios 
digitais. 

Fato é que a tecnologia 
tem sido aliada da medicina há décadas, 
desde o desenvolvimento de melhores aparatos 
cirúrgicos a softwares hospitalares para registro 
de informações e agendamento de consultas, 
passando pelos prontuários eletrônicos, emissão 
de laudos digitais e até mesmo na produção 
de medicamentos mais eficientes. Contudo, 
é importante ressaltar que este é o caráter 
fundamental da tecnologia - o de auxílio e 
aprimoramento - e não o de substituição. O 
objetivo não é automatizar por completo os 
serviços de saúde, mas, sim, garantir facilidades 
e acessibilidade nas mais diversas situações, 
principalmente as de emergência e de 
distanciamento geográfico ou social. 

“O atendimento à distância 
será o legado da pandemia. 
Até mesmo a psicoterapia 
dos profissionais de saúde 
têm sido realizada, pelo 
SUS, deste modo. Para a 

população de forma geral, 
há, na rede particular,  

a possibilidade de 
atendimento continuado 

neste período”
Dr. Matheus Freitas, neurologista
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Dr. Matheus Gaspar Freitas
Neurologista
CRM 26304

Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais 
frequente o diagnóstico de doenças neurológicas, 

sendo a doença ou a demência de Alzheimer a mais 
comum. O termo demência, diferente do imaginário 
de boa parte da população, não se refere à doença 
mental, mas sim à perda da capacidade cognitiva 
de forma progressiva. A cognição é o conjunto de 
habilidades intelectuais que nos permite memorizar, 
comunicar e orientar com relação ao tempo e ao 
espaço, além de relacionar nosso conhecimento à 
resolução de problemas.

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda 
maior causa de morte no Brasil, sendo também 
frequentemente associada à grande morbidade, 
ou seja, deixa sequelas neurológicas que 
incapacitam a vida do paciente, que perde 
capacidade laborativa e se torna dependente de 
terceiros para atividades do cotidiano. 

O AVC, conhecido popularmente como derrame, 
é definido pela ocorrência de morte do tecido 
nervoso em decorrência de agressão ao cérebro. 
Existem dois tipos: isquêmico e hemorrágico. A 
isquemia ocorre por conta da redução ou abolição 
do suprimento sanguíneo - incluindo oxigênio 
e nutrientes - a uma área específica cerebral, 
ocasionando a morte de neurônios. A hemorragia 
consiste no extravasamento de sangue em alta 
pressão dentro do encéfalo, com alteração/
destruição da estrutura cerebral normal.

Entre os diversos fatores de risco, a hipertensão 
arterial é o principal. Além dela: diabetes, 
dislipidemia (excesso de colesterol ou 
triglicerídeos na circulação), tabagismo, obesidade 
e sedentarismo. É fundamental, portanto, 
conscientizar a população sobre o impacto 
social, econômico e na saúde pública do Brasil, 
ocasionado pela grande incidência de AVC. 

Na última década, a prevalência de AVC em 
homens tem reduzido significativamente, o que 
se justifica pela maior conscientização pública e 
o incremento nas estratégias para promoção de 
saúde, além de atividade física e prevenção das 
doenças citadas como fatores de risco.

Já entre as mulheres houve um incremento, 
marcadamente entre os anos de 2010 a 2015. 
Apesar de não haver explicação exata, existem 
algumas hipóteses, como a maior expectativa 
de vida entre mulheres - por isso permanecem 
expostas aos fatores de risco por mais tempo, bem 
como o uso em larga escala de anticoncepcionais 
orais e terapias hormonais, haja vista que há 
evidência consistente que estes tratamentos 
aumentam o risco de isquemia cerebral. Ademais, 
o aumento da jornada de trabalho das mulheres 
pode justificar um estilo de vida com maior 
estresse emocional, redução de autocuidados, 
menor prática de atividade física e alimentação 
de pior qualidade.

A depender do local acometido do cérebro, os 
sintomas podem variar bastante, sendo muito 
frequente a ocorrência de fraqueza restrita a um 
lado do corpo, alterações na capacidade de se 
comunicar, alterações visuais e assimetria da face 
com desvio da lateral da boca. Também chama a 
atenção que os sinais costumam surgir de forma 
abrupta. Pela clareza e consistência dos sintomas, 
qualquer um pode reconhecer estes casos, tendo 
a oportunidade de encaminhar alguém de forma 
emergencial para o pronto-socorro. 

O tratamento é mais eficaz quando iniciado 
precocemente: reduzindo a mortalidade e o grau 
de sequelas na fase de recuperação do AVC. 
Disseminar estas informações é uma importante 
atitude no objetivo de controlar esta patologia.

DOENÇA DE ALZHEIMER
dos sintomas ao diagnóstico
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Em 2018, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad), os setores culturais 

e criativos contavam com mais de cinco milhões 
de trabalhadoras e trabalhadores, destes 44% 
atuando de forma autônoma. Por ano, são 837,2 mil 
profissionais empregados e mais de R$ 170 bilhões 
movimentados no país. Por trás de todos esses 
números, há vidas. São inúmeros profissionais, 
e suas famílias, afetados financeiramente e 
emocionalmente, dentre os quais os artistas são 
apenas a ponta do iceberg. 

“As pessoas não têm noção do tamanho que é a 
cadeia produtiva cultural, e eu não falo apenas 
dos cantores e instrumentistas que trabalham 
diretamente com os artistas, mas do pessoal do 
som, da iluminação, dos carregadores, aqueles 
que trabalham na produção do espaço que é 
alugado, das pessoas que decoram o espaço... A 
maioria é profissional liberal, a maioria não tem 

carteira assinada, poucas bandas hoje assinam 
carteira, poucos também têm empresa própria. Eu 
me deparei com vários colegas passando imensa 
necessidade” comenta Marcia Porto, cantora e 
compositora, que vem desde abril encabeçando 
e contribuindo com campanhas de arrecadação 
e distribuição de cestas básicas para músicos 
em Feira de Santana, através da realização de 
lives musicais em plataformas como YouTube e 
Instagram e também através do seu programa Viva 
Voz, na Rádio Povo FM 103.7, ao lado do radialista 
Carlos Augusto.

As campanhas, entretanto, não são suficientes, 
como reconhece a própria cantora, ao explicar 
a importância dos poderes públicos diante 
do quadro de desamparo institucional em 
que se encontram os profissionais da cultura. 
“Conseguimos catalogar 280 músicos, fora 
outras pessoas que não são de música, mas 

PRIMEIRA A PARAR, ÚLTIMA 
A VOLTAR: IMPACTOS DA 
PANDEMIA SOBRE A CULTURA
Em maio, com mais de 8 mil eventos culturais cancelados, o prejuízo já era de 
R$ 442 milhões, para trabalhadores autônomos e empresas do ramo.

Sarah Sanches - Jornalista

Marcia Porto, cantora.
Foto: Arquivo Pessoal
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que conseguimos chegar com ajuda. Acontece o 
seguinte: você consegue a cesta básica, mas o 
músico precisa do gás, ele precisa do dinheiro 
da luz e da água, tem muita gente com criança 
pequena e com mulher grávida; e tem uma parcela 
de músicos também doentes, temos artistas 
enfrentando problemas graves de saúde. Imagine 
essas pessoas todas sem ter nenhuma alternativa, 
nem ajuda do poder público de uma forma 
efetiva. Além da gente parar de gerar emprego 
e renda, as dificuldades que enfrentamos são 
muito grandes”, comenta Marcia, que é premiada 
há anos por suas contribuições 
políticas e sociais através da 
música. 

Além de requerer a presença 
de público, a arte tem outras 
especificidades que dificultam 
a garantia de renda neste 
contexto da pandemia, como 
a informalidade, intermitência 
e e o tempo de dedicação 
à profissão que demanda, 
muitas vezes, a exclusividade 
do profissional às atividades 
criativas. Como é o caso do 
professor de música e multi-
instrumentista Rogerinho, que 
atua profissionalmente ao 
lado da cantora Marcia Porto. Foi preciso anos 
de dedicação à música para que ele pudesse 
se tornar hábil em diversos instrumentos e ser 
capaz de ensiná-los a outras pessoas, além de 
precisar investir na compra dos mesmos, que, em 
sua maioria, são caros. Durante a pandemia, ele 
tem feito uso da tecnologia para dar continuidade 
a parte das suas atividades, assegurando alguma 
renda. “Tenho mantido o trabalho de forma on-
line, dando aulas de música. Sempre tivemos essa 
tecnologia, mas utilizávamos de forma indefinida. 
Agora, estamos percebendo a força que ela tem, 
como podemos usar melhor essas ferramentas 
e aceitar que essa é uma realidade que chegou 
para ficar, não tem volta”, comentou o também 
compositor Rogerinho.

Lei Aldir Blanc

Embora o primeiro caso de covid-19 no Brasil 
tenha sido descoberto em fevereiro e as primeiras 
políticas públicas emergenciais iniciadas em abril, 
somente no final de junho a lei nº 14.017/2020, 
denominada Lei de Emergência Cultural Aldir 
Blanc, foi sancionada pelo presidente da 
república, depois de muita mobilização e clamor 
dos profissionais da cultura. A lei recebe este em 
nome em homenagem ao letrista, compositor e 
cronista Aldir Blanc, responsável pela composição 
de músicas aclamadas da Bossa Nova e MPB, ao 

lado de grandes nomes como João Bosco, que 
faleceu em maio deste ano vítima do coronavírus. 
A lei prevê o repasse de R$ 3 bilhões para o 
setor, que devem ser transferidos para os estados 
e municípios, afim de investirem em ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural.  

A lei atua em três linhas: 1. De auxílio financeiro 
emergencial para os trabalhadores informais 
da cultura, que não foram contemplados com 
o auxílio anterior, para quem será realizado o 
pagamento do valor acumulativo de três parcelas 

de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil, 
nos casos de mulheres que são 
mães solteiras e provedoras, 
assim como ocorre no auxílio 
emergencial para pessoas de 
baixa renda; 2. Conservação 
de espaços culturais, através 
da manutenção de agentes 
e dos locais físicos, no 
que diz respeito a micro e 
pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições, 
organizações e coletivos 
culturais, com subsídios que 
variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil; 
3. Ações de incentivo, como 
prêmios, chamadas públicas, 
editais, cursos, realização 

de atividades artísticas e culturais em formato 
digital, entre outras formas de fomento à cultura, 
no valor mínimo de 20% dos valores totais 
repassados a cada estado e município. 

Juntas, essas ações objetivam dar o mínimo de 
apoio financeiro aos trabalhadores informais de 
baixa renda, a manutenção de pequenas empresas 
e ONGs, como escolas de música e teatro, circos, 
cineclubes, bibliotecas comunitárias, ateliês de 
artesanato e pintura, entre outros, assim como 
intenciona equipar estes espaços, incentivando 
e dando subsídios necessários para a adequação 
e produção artística segundo os novos moldes e 
plataformas possíveis, alcançando aqueles mais 
vulneráveis da cadeia produtiva criativa. Contudo, 
em outubro, muitos estados ainda não haviam 
realizado o primeiro lote de pagamentos, haja 
vista o prazo de até 120 dias para o repasse e as 
dificuldades encontradas no processo de cadastro 
dos possíveis beneficiários e o cruzamento 
desses dados com os dados de políticas públicas 
federais, que garante que o repasse será feito 
apenas para aqueles que não são beneficiários da 
previdência ou de outras políticas assistenciais 
ou de transferência de renda.  

Fato é que, antes mesmo de sofrerem com o 
impacto da pandemia, a arte e a cultura já 
estavam sendo atacadas no campo da política. 
Desde a ameaça de extinção da Agência Nacional 
de Cinema, a Ancine, ao esvaziamento da Lei 

“A pandemia veio 
como um susto para a 
categoria da cultura, 
que foi a primeira 
a parar e vai ser a 

última a voltar porque 
nós trabalhamos 

com multidão, com 
aglomeração, nós 

precisamos do público”
Marcia Porto, cantora, 

compositora e radialista
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Rouanet, nome pelo qual a lei de incentivo à 
cultura é mais conhecida, que teve uma redução 
de 90% no orçamento anual de 2018, à suspensão 
temporária da cota de tela para o cinema 
nacional, passando pela interdição de obras e 
exposições, além de nomeações duvidáveis a 
cargos de gestão na cultura e as ofensas públicas 
aos artistas e demais pessoas engajadas no 
campo das artes, o setor, que vai muito além do 
cinema, música e teatro, tem sido abertamente 
desvalorizado pelos poderes públicos. Ataques que 
afetam diretamente a economia, aprofundando o 
desemprego e diminuindo o PIB nacional. 

Quem ganha com a cultura?

Segundo os dados do Ministério da Cultura, o 
dinheiro gerado pelos setores criativos é superior 
à participação no PIB de indústrias como a 
extrativa, responsável pela extração de matéria-
prima, a indústria têxtil, a indústria de produtos 
eletrônicos, entre outras, tendo um crescimento 
anual, entre 2005 e 2010, superior ao do próprio 
PIB nacional. Hoje, a cultura é responsável por 1 a 
4% da receita bruta total da economia brasileira e, 
anterior à pandemia, esperava-se a geração de R$ 
43,7 bilhões até 2021. Montante significativo que 
demonstra a importância econômica da cadeia 
produtiva da cultura no país que, segundo estudo 
realizado no ano passado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), instituição referência de ensino e 
pesquisa no Brasil, gera, a cada um real investido, 
através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais 
R$ 1,59 aos cofres públicos. 

Apenas o setor audiovisual gerou, em 2017, R$ 25 
bilhões e superou, sozinho, a fatia da indústria 
farmacêutica no PIB nacional. No mesmo ano, 
a indústria da música faturou 38% a mais que 
o ano anterior, apesar das baixas projeções de 
crescimento do PIB, apresentando uma alta de 
15,4% em sua receita, superior à do mercado 
global, que foi de 9,7%, de acordo com a 
Federação Internacional da Indústria Fonográfica 
(IFPI).  O artesanato, considerado patrimônio 
cultural intangível, presente em mais de 75,6% 
dos municípios brasileiros, sendo a principal 
atividade artística na maioria dessas localidades, 
empregava, em 2018, cerca de 10 milhões de 
pessoas, movimentando um mercado de R$ 50 
bilhões. 

Junto ao artesanato, e aos setores supracitados, 
muitos outros compõem a economia criativa do 
Brasil, a qual se soma ainda outras expressões 
culturais tradicionais, sítios culturais, como 
os museus, artes visuais, publicidade e mídia 
impressa, design, serviços criativos e novas 
mídias, que incluem softwares, produção de 
conteúdo digital e jogos, que, separadamente, 
garantem longas cadeias de produção, emprego e 

geração de renda, fazendo da cultura um ativo 
econômico importante, capaz de alavancar a 
economia interna, a exemplo de outros países, 
como os Estados Unidos, e seu alto investimento 
nas indústrias fonográfica e audiovisual, e a Coreia 
do Sul, com o k-pop que reergueu a economia 
do país, impulsionando também o turismo, 
diplomacia e até mesmo a culinária e o ensino do 
coreano que é, hoje, um dos idiomas estrangeiros 
mais procurados nos cursos de línguas. 

Os desdobramentos do investimento nos setores 
criativos repercutem não só na economia, mas 
em diferentes aspectos fundamentais ao bem-
estar social. A cultura é, comprovadamente, um 
instrumento de combate à violência urbana. 
Políticas públicas internacionais e ONGs que 
atuam no combate à criminalidade através de 
iniciativas culturais demonstram como a inserção 
de políticas culturais em espaços marcados, 
principalmente, pela desigualdade social, onde 
os jovens são facilmente aliciados para o 
crime, contribuem para a ruptura com o ciclo 
de violência, com a integração à sociedade e o 
fortalecimento do sentimento de pertencimento e 
interesse pela comunidade e por si mesmos. É o 
que comenta Rita Davies, em A cultura é o futuro 
das cidades, ao expor o conteúdo da Agenda de 
Desenvolvimento Econômico de Toronto, capital 
do Canadá, onde a cultura assumiu protagonismo 
político, tornando-se modelo do investimento 
cultural no fomento da economia e da sociedade, 
como um todo.  

“A música é a única coisa que chega a toda 
as áreas cerebrais, o que significa dizer que a 
música interfere em todos os aspectos, na saúde 
física, emocional, psíquica e até mesmo espiritual. 
Mas tem algo, particularmente importante, 
que algumas pessoas ainda não perceberam, 
que é o fato de que a arte, seja ela qual for, 
atua diretamente sobre as fontes geradoras 
de violência, neutralizando a agressividade. A 
arte consegue realmente mudar valores, mudar 
posição de ética, o entendimento da cidade 
e da unicidade. Isso, por si só, significa dizer 
que a arte contribui com a ciência, a política, a 
educação, o social e todas as áreas do complexo 
administrativo de um país. O presidente, o 
governador e/ou prefeito que entender isso 
vai ser o melhor administrador, conseguindo 
diminuir a violência e a desigualdade social, 
que é um fator de risco e difícil de se controlar. 
Nós precisamos de gestores que entendam que 
a arte é uma parceira, uma aliada, ela não pode 
ser uma coisa à parte da educação, do social, da 
cultura, da saúda pública, já que a arte ajuda até 
mesmo na cura e nos processos pós-operatórios. 
A arte precisa estar incluída”, conclui Márcia 
Porto, que atua junto à ONG MovPaz, movimento 
internacional de paz e não-violência, ao lado do 
companheiro de palco Rogerinho.
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Lutadora, guerreira, incansável defensora do 
que é justo e dona de um coração generoso, 

Silvana Freitas é destaque como mulher, mãe e 
empreendedora de sucesso. Filha de Janice Freitas 
e Carlos Guimarães, esposa de Dr. Robson Souza e 
mãe de Thiago e Rafaela Freitas, é mulher zelosa, 
amável, de personalidade forte, única, encantadora 
e de olhar marcante. Silvana tem uma percepção 
acima da média, com posicionamento franco e 
corajoso em suas atitudes, o que revela o quanto 
é confiável e extremamente fiel aos seus princípios: 
uma Mulher Master! 

Graduada em Fisioterapia pela UCSAL 
(Universidade Católica do Salvador) há mais de 
20 anos, Silvana   sempre acreditou fortemente 
em seu potencial e somando isso à clareza 
do seu espírito coorporativo, criou, em 1999, 
em salas do Centro Médico Sawaya, o primeiro 
empreendimento do casal e sócios, Silvana Freitas 
e Robson Souza: a Clínica do Joelho.

Em pouco tempo, devido à ética, compromisso 
e qualidade do atendimento prestado, abriu 
precedente para inauguração de uma nova unidade 
chamada HORT, sigla de Hospital de Ortopedia 
e Traumatologia, no qual todo tratamento de 
Ortopedia assistido pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) passou a ser realizado, sendo oferecido um 
atendimento diferenciado aos pacientes. 

Seguindo o curso natural de crescimento e 
evolução de empresas fundadas e administradas 
com competência, em 2007 foi inaugurado o 
Hospital Ortopédico, com objetivo de oferecer 
um serviço mais amplo e completo em ortopedia 
e traumatologia. Foi montada uma estrutura 
hospitalar com emergência 24 horas e serviço de 
imagem composto por ultrassonografia, raios-X 
digital e ressonância magnética. O investimento 
em tecnologia e uma equipe altamente qualificada 
são os principais diferenciais da unidade, que se 
tornou referência em Ortopedia e Traumatologia 
em todo o interior do estado da Bahia.

Silvana Freitas está à frente dos seus 
empreendimentos, realizando uma gestão marcada 
por uma visão apurada em direção aos avanços 
tecnológicos e ao futuro. Desenvolveu uma ímpar 
capacidade de identificar problemas, apontar 
soluções e transformá-los em oportunidades. 
O espírito de liderança dos sócios aliado ao 
pensamento empreendedor desta mulher fez 
com que os projetos se tornassem negócios 
produtivos e positivos para a vida das pessoas. 
Podemos perceber sua habilidade natural de 
empreendedora nata quando diz: “é preciso 
bravura, pois em nenhum momento somos tão 
fortes quanto aquele em que somos nós mesmos”.
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Em 2011, fundou o Centro de Especialidades do 
Hospital Ortopédico, que trouxe um novo conceito 
de atendimento, ainda mais especializado, 
para facilitar a vida dos pacientes que buscam 
consultas, exames diagnósticos e estratégias de 
saúde personalizadas nas mais diversas áreas 
médicas. Segundo Silvana Freitas, “o conhecimento 
é altamente importante para buscarmos 
aquilo que pretendemos alcançar. Para tanto, 
é necessário identificar qual o botão devemos 
acionar. E, se desejarmos ser invencíveis, teremos 
que ser incansáveis na luta pelos ideais”. 

Outro arrojado empreendimento desta grande 
mulher é a Clínica Master Saúde, inaugurada em 
setembro de 2012, completando, em 2020, oito 
anos de uma história única na área da saúde, 
tornando-se referência no tratamento da dor e 
no atendimento diferenciado em Cardiologia, 
alcançando grande êxito na concretização do 
projeto das multiespecialidades e democratização 
do acesso à saúde. Silvana afirma que “para a 
equipe compreender a mensagem do líder, é 
preciso ser exemplo, um misto de inteligência 
emocional e intelectual. Esses dois pressupostos 
balanceados certamente são imprescindíveis na 
conquista de resultados significativos”.

Ser empreendedora é algo que está no DNA 
de Silvana Freitas, assim, a cada conquista, ela 
estabelece para si um novo desafio.

Em abril de 2018, foi lançado o Saúde Flex, um 
cartão de desconto e benefícios, que oferece 
aos seus clientes uma rede de serviços na área 
de saúde. Administrado pela HMED, mais uma 
empresa do Grupo Souza Freitas (GSOF), que 
tem como sócios majoritários Silvana Freitas 
e Dr. Robson Souza, o cartão garante preços e 
condições acessíveis. No ano de 2019, em mais 
uma corajosa iniciativa, passaram a integrar um 
grupo forte de empresários locais que compraram 
a União Médica, plano de saúde local. “Precisamos 
acreditar e investir recursos e todas as forças 
para realizar o que realmente beneficia a 
sociedade. Saúde é essencial para humanidade e 
essa decisão teve um propósito maior”, revelou 
Silvana. 

Ao ser indagada sobre os seus sonhos, ela 
respondeu, sorrindo, que tem tantos sonhos que 
precisaria viver mais 200 anos para realizá-los. 
“Não podemos viver sem objetivos. Os planos 
mudam ao longo do tempo, dos acontecimentos. 
Muda a perspectiva, a visão da vida e seguimos 
sempre em frente, com muita fé”, confidenciou a 
empreendedora, que fez ainda algumas reflexões 
sobre:

Edição 5 | MaiSaúde | 60



Posturas e decisões

Se pudesse voltar dez anos no tempo e 
me aconselhar, diria: você não precisa ter 
opinião sobre tudo, tenha foco, defina seus 
objetivos e trace suas metas, planeje sempre, 
tenha consciência de suas limitações e 
ultrapasse-as, aprenda a dizer não,  busque o 
autoconhecimento, tenha disciplina, não tente 
agradar a todos, desenvolva sua espiritualidade e 
lembre-se de agradecer sempre.

Profissão e Realização

Sou uma empreendedora e creio que tudo valeu a 
pena, que poderia fazer tudo outra vez e com as 
mesmas certezas e vontades. Assim me realizo, 
pois acredito que empreender é  essencialmente 
agregar valor à vida das pessoas.

Mais que uma líder

É um desafio constante exercer a liderança de 
uma grande equipe. Procuro sempre motivar, 
influenciar e estimular os colaboradores. Além da 
habilidade técnica, precisamos ter inteligência 
emocional para identificar o melhor de cada um 
e alinhar com os interesses organizacionais da 
empresa.

Jamais subestime seu potencial

Acredite na força poderosa que existe dentro 
de cada um de nós. Tenha um  objetivo claro, 
faça planejamento e foque na sua meta, 
estabelecendo prazo e disciplina. Tudo depende 
de uma estratégia e da dedicação. Você deve se 
questionar onde você quer estar daqui a cinco 
anos. Planeje, vá em frente e verá que, neste 
tempo, é possível transformar a sua vida no que 
você quiser.

Sucesso na carreira profissional

Quando ouvimos alguma história de sucesso é 
muito comum relatarem somente aquilo que deu 
certo. Tenha certeza de que, antes de algo dar 
certo, muitos imprevistos aconteceram durante 
o percurso e que foi necessário muito trabalho, 
esforço e determinação para superá-los.

As crises geram oportunidades

Navegar em mar tranquilo é fácil, difícil é 
enfrentar mares tortuosos e tirar proveito da 
situação. Parafraseando Albert Einstein: “Quem 
atribui suas falhas à crise e negligencia o seu 
próprio talento, dá mais respeito aos problemas do 
que às soluções”. Nas crises, muitos profissionais 
talentosos crescem e se destacam. Não digo que as 
crises são efetivamente benéficas, principalmente 
quando são prolongadas, mas muitas vezes são 
necessárias para pensarmos fora da caixinha em 
busca de melhores resultados.

Mulheres que inspiram 

São muitas as referências de grandes mulheres. 
A primeira, mais importante e minha maior 
referência de mulher, Janice Freitas, minha 
mãe. Quando penso na força, no pulso firme, na 
dedicação aos filhos, é ela o meu maior exemplo. 
Ensinou-nos que existem valores inegociáveis 
como caráter, dignidade e respeito ao próximo. 
Luiza Helena Trajano, uma das mais poderosas 
mulheres do país: tenho enorme admiração por 
ela. Irmã Dulce, exemplo de devoção e fé. Michelle 
Obama, determinada, consolidou-se como uma 
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso 
tempo. Ivete Sangalo é uma mulher autêntica, 
quatro características dela são muito marcantes 
para mim: seu talento, seu carisma, sua beleza e 
seu bom humor.
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O empreendedorismo realmente está na 
constituição genética de Silvana Freitas. Sabe-
se que quanto maior é a empresa, maiores são 
os desafios. Uma organização cresce, aumenta 
o número de colaboradores e mais ruídos são 
encontrados. Saber discernir o que é ruído do 
que é produtivo é o que faz a grande diferença! 
Assim, olhar para o caminho percorrido por 
mulheres empreendedoras nos faz entender que 
gerir uma empresa e gerenciar pessoas não é um 
terreno exato, mas, ao mesmo tempo, a gestão 
feminina não abre mão deste conhecimento 

e da capacidade e potencial do aprendizado 
diário. Logo, estão completamente equivocados 
aqueles que denominam a mulher de sexo frágil. 
Atualmente, nem o medo, tão pouco a vaidade 
determinam a essência feminina. As experiências 
na gestão das empresas, principalmente para as 
mulheres, são libertadoras e potencializadoras 
de uma melhor versão delas mesmas, quando 
percebem que, no mundo dos negócios, elas estão 
na vanguarda de um novo tempo, um tempo de 
Grandes Mulheres, um tempo de Mulheres Master!

Soraya Freitas, Silvana Freitas e Alynne Viana, sócias da Clínica Master Saúde
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Suane Felippe Soares
Doutora em Bioética, Ética 
Aplicada e Saúde Coletiva

Existem várias formas de responder essa 
pergunta, mas, antes disso, é preciso entender 

o que significa, de fato, ser uma pessoa vegana. 
O veganismo não é uma dieta alimentar, mas um 
movimento social. Logo, de forma bem estrita, não 
cabe nominar uma pessoa mais ou menos saudável 

por participar ou não de um movimento social. 
Entretanto, precisamos entender a relação existente 
entre esse movimento e a forma de pensar que 
prega o consumo alimentício, por humanos, apenas 
de plantas e fungos.

PESSOAS 
VEGANAS SÃO 
MAIS SAUDÁVEIS?
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O que é veganismo, especismo e 
antropocentrismo?

Uma dieta vegana é aquela que inclui plantas 
e fungos. Já uma dieta onívora inclui animais, 
plantas e fungos. Segundo a biologia, as dietas 
podem ser dividas, resumidamente, entre 
herbívoras, onívoras e carnívoras, baseadas em 
plantas, plantas e animais ou apenas animais, 
respectivamente. Uma pessoa vegana não é uma 
pessoa herbívora, ainda que a dieta, em si, possa 
ser considerada praticamente herbívora. Isso 
porque a questão é política, social e cultural, mas 
não biológica, ou seja, trata-se de uma escolha 
consciente, não de uma condição fisiológica do 
nosso organismo.

O veganismo surge como uma derivação do 
vegetarianismo, uma forma diferente de entender 
a relação entre a humanidade e o planeta Terra. 
Pensar o veganismo é muito mais refletir sobre 
nós do que sobre quem ou o que queremos 
proteger, amparar, salvar ou preservar. No Brasil, 
o Ministério da Saúde, em 2014, afirmou que a 
dieta vegana é mais saudável e a Organização 
Mundial da Saúde, no ano seguinte, alertava que o 
consumo de carne e derivados de origem animal 
pode aumentar o risco de câncer. A questão, 
porém, não é tanto se, nós, uma espécie onívora, 
devemos ou não comer outras espécies, mas, sim, 
por quais motivos o fazemos.

Muitas vertentes do veganismo eclodiram, 
no século XX, geralmente acompanhadas de 
movimentos ambientalistas. Em vários países 
europeus e asiáticos, a questão é, de forma 
geral, muito mais recorrente, assim como a 
diversidade do mercado cruelty free (do inglês, 
sem crueldade), que são determinados produtos 
preocupados especificamente com a questão 
vegana. Um alimento vegano e livre de crueldade, 
contudo, pode ser qualquer produto de origem 
vegetal, como o feijão, o arroz e a batata, assim 
como produtos industrializados, que não façam 
uso de ingredientes de origem animal e não 
explorem animais em nenhuma etapa da sua 
produção, sem usá-los como cobaias em testes 
de qualidade, dentre outras questões. Diferente 
de outros produtos, como a carne, as substâncias 
retiradas da carne e presente em diversos outros 
alimentos, o leite animal e seus derivados, e o 
mel, que, no processo de extração, gera a morte 
de muitas abelhas. 

No Brasil, é comum observarmos o tema do 
veganismo ser taxado como uma moda urbana ou 
um assunto de pessoas alternativas e não como 
uma questão política e social. Há ainda grande 
dificuldade em compreendermos o que são, 
de fato, alimentos veganos e quais as diversas 
definições do conceito de alimento vegano. Menos 
conhecido ainda é o movimento vegano em si. 

Ou seja, a questão que conecta veganismo e 
antropocentrismo, isto é, a ideia de que há uma 
hierarquia de valor entre os humanos e demais 
animais, em diferentes aspectos.

O especismo, por sua vez, pode ser entendido 
como a discriminação de um ser em função da 
sua espécie. Quando consideramos que qualquer 
animal de uma determinada espécie, no Brasil, a 
bovina, por exemplo, pode ser consumido como 
alimento ou ter suas partes comercializadas ou 
transformadas em objetos, estamos falando sobre 
expressões do especismo, já que essas não são, 
hoje, atividades consideradas éticas e permitidas 
a serem feitas contra um ser humano. 

A indústria mundial da carne: consumo, 
poluição, exploração e lucro

Podemos afirmar taxativamente que: a partir 
do século XVIII, com a Revolução Industrial, 
especialmente em sociedades com forte influência 
da cultura inglesa, as mais diversas espécies 
animais começam a ser empregadas em infinitas 
funções, a serviço das fábricas; e que os destinos 
da humanidade e das demais espécies, muitas 
extintas como resultado da ação humana, teriam 
sido completamente diferentes sem a subjugação 
desses seres.

A chamada indústria da carne, que engloba, 
dentre outros elementos, a produção de gêneros 
alimentícios de origem animal para consumo 
humano, estimula outros grandes mercados como 
o dos grãos – utilizados na ração de outros 
animais –, dos produtos e máquinas agrícolas, da 
engenharia genética etc. Como esse conjunto de 
fatores também gera grande degradação ambiental, 
a solução proposta, por várias entidades veganas, 
é a abolição do consumo de animais de outras 
espécies para frear o desmatamento, a destruição 
de habitats, a poluição da água dos rios e mares, 
dos lençóis freáticos, do solo etc. Em especial, 
destaca-se a problemática de biomas, na 
Amazônia e no Cerrado, que pertencem aos povos 
originários e por eles são fortemente preservados.

Sabemos que, infelizmente, essa não é uma 
questão simples de ser debatida, já que boa 
parte das maiores corporações produtoras de 
medicamentos e financiadoras de pesquisas 
acadêmicas globalizadas é favorável ou 
indiferente à superexploração ambiental e ao 
consumo desenfreado de medicamentos e outros 
produtos que compõem a indústria da saúde 
e da alimentação. Outro aspecto ciclicamente 
relacionado é a produção de lixo. Apenas 3% de 
todo o lixo produzido no Brasil é efetivamente 
reciclado, média que não é muito diferente do 
resto do mundo. A produção industrial cresce 
em velocidade muito mais alta do que a 

SAÚDE
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conscientização e os índices de tratamento de 
lixo e detritos. Logo, quanto mais consumimos, 
mais poluímos. 

O lixo atinge a questão ambiental de muitas 
formas. As mais conhecidas são a poluição das 
águas, do solo, do ar e dos alimentos. A partir 
da década de 1960, o plástico ganha lugar de 
destaque no mercado e hoje é a matéria-prima 
mais famosa do mundo. Como é um derivado do 
petróleo, modificado tecnologicamente através 
de muitos processos químicos, sua deterioração 
na natureza é considerada impossível, ou seja, 
o plástico só pode ser reciclado, mas nunca 
decomposto. Assim, de diferentes formas e 
tamanhos, todo o plástico que já foi produzido 
no mundo continua no planeta, gerando a morte 
de aves e animais marinhos, mas sendo nocivo 
também aos mais diversos organismos vivos, 
inclusive o nosso, já que libera substâncias 
químicas tóxicas.  

Muito além da alimentação, por um mundo 
melhor

Uma proposta básica do veganismo é a tomada 
de consciência acerca dos problemas advindos do 
consumo desenfreado e da valorização hierárquica 
e verticalizada dos seres vivos. A cadeia - o efeito 
cascata - criada a partir da busca incansável por 
lucro tem um preço, que já está sendo pago por 
todos nós, humanos ou não, mas que fica mais 
caro a cada geração. É verdade que os níveis de 
consumo individuais e a consequente degradação 
decorrente desse padrão não possuem impactos 
tão severos como aqueles causados pelas grandes 
indústrias, mas a questão é que as indústrias 
são geridas por pessoas e a imagem pública de 
uma marca é moldada em um processo cíclico 
de influenciar e ser influenciada pela opinião dos 
mercados consumidores. Portanto, talvez, uma 
sociedade mais consciente tenha empresas mais 
conscientes.

A vida, a partir de uma proposta vegana, não se 
limita a uma alimentação que contenha apenas 
ingredientes de origem vegetal. A ideia é que 
seja transformada, pouco a pouco, na medida 
das possibilidades, a própria ideia de consumo, 
de desejo e a mentalidade consumista que 
busca atribuir ao ato de comprar um sentido 
de alcance de prazer e prestígio, ao invés de 
responsabilidade socioambiental. Por outro lado, 
é preciso pensar que o veganismo tem também 
um forte caráter popular, ou seja, propõe-
se a ser uma forma de fazer com que pessoas 
das camadas médias aceitem viver com menos 
e reconheçam que diversos povos ou classes 
sociais mais pobres já vivem outras concepções 
do consumo, construindo suas perspectivas de 

felicidade e prazer a partir de referenciais menos 
poluentes.

Quando compreendemos que o veganismo é 
uma forma de questionar certos padrões de 
comportamento, que são nocivos aos seres vivos, 
compreendemos também que essas mudanças de 
padrões dizem muito sobre contestar certezas 
arraigadas sobre as diferenças entre as próprias 
pessoas e não só entre humanos e outras 
espécies. Ou seja, é preciso refletir, afinal, qual 
princípio ético justifica que algumas pessoas 
sejam privadas dos direitos sociais mais básicos 
enquanto outras usufruem de tantas comodidades 
do mundo moderno, sem refletirem sequer sobre 
de onde está vindo todo esse conforto? Quem 
são os grupos que pagam o verdadeiro preço da 
mercadoria?

Mas, afinal, veganismo é sinônimo de 
saúde?

Voltando ao início, se referimo-nos apenas a 
hábitos alimentares, podemos entender que 
uma dieta é um modelo de alimentação. Com 
isto, se eu sou vegana, mas 60% dos vegetais 
e fungos que como estão fritos, ultraprocessados 
e embalados é provável que uma pessoa onívora 
que planta e colhe, em regime de agroecologia, 
e cria galinhas para consumo próprio tenha uma 
dieta mais saudável do que a minha. Isso não 
significa que, isoladamente, o consumo de carne 
e de derivados de animais seja mais saudável 
do que o consumo de alimentos vegetais. Isso 
quer dizer apenas que não é possível afirmar, 
categoricamente, que a dieta vegana é mais 
saudável porque não existe apenas uma dieta 
vegana, assim como não existe uma única dieta 
onívora. As pessoas são múltiplas, assim como 
os ingredientes que escolhem colocar em seus 
pratos. 

Entretanto, o veganismo é um combo de melhores 
possibilidades. A maioria das pessoas que busca 
o veganismo o faz por adquirir um nível mais 
complexo de consciência sobre a indústria, a 
poluição e o consumo, o que, praticamente, 
equivale a optar por uma alimentação mais 
saudável e mais barata. As pessoas veganas, 
em sua grande maioria, adotam estilos de vida 
muitos mais sadios do que as pessoas onívoras 
porque a escolha do que comer é, geralmente, 
consciente e inclui, em maior ou menor grau, um 
processo de autocrítica e de crítica dos processos 
globais de consumo e de exploração das pessoas, 
dos animais das outras espécies e da própria 
natureza.
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Emmanuela Schwartz, jornalista



MÁSCARA
como acessório de moda
@mariapamponet_, consultora de imagem e estilo pessoal



Meu nome é Maria Pamponet e sou consultora 
de Imagem e Estilo Pessoal. Tenho um ano de 

formação na área e, hoje, dedico uma parte do meu 
dia especificamente para trabalhar e estudar o que 
amo: o mundo da moda!

A máscara de proteção passou a fazer parte 
do nosso dress code (código de vestimenta) 
diário e, com a volta aos poucos da retomada 
à “normalidade”, inserir essa queridinha nos 
looks de trabalho, atividades físicas e sociais, 
tornou-se um problema para alguns. Como tudo 
que vestimos comunica a imagem que queremos 
passar ao outro, a máscara passou a ser também 
uma expressão de identidade, um acessório de 
comunicação não-verbal. 

 

A partir do momento que o uso das máscaras 
se tornou obrigatório, deu-se a largada para 
confecção de vários modelos e estampas, 
deixando as pessoas com uma gama de opções, 
livres para escolher qual se encaixava melhor 
com seu perfil, estilo, modo de vida e a que traria 
mais conforto. O que gerou também empregos 
informais e renda para quem vinha sofrendo com 
a crise do coronavírus. 

O hábito de usar a máscara ainda permanecerá 
por um bom tempo em nossas vidas, até termos 
vacinas eficientes para combater o vírus. Como 
sabemos, infelizmente, ainda não temos uma data 
específica para essa ocasião. E já que a prática 
de utilização das máscaras será nossa realidade 
por um tempo indeterminado, aí vai algumas 
composições de look com elas.

MONOCROMÁTICO:
A primeira escolha foi um look monocromático no 
amarelo. Esse truque de estilo, geralmente, é para 
as pessoas mais ousadas, que se jogam nas cores, 
deixando a composição mais alegre e fashion.

MESMA ESTAMPA: 
Outra forma de compor o look, em sintonia com a 
máscara, é utilizando a mesma estampa da roupa, 
criando assim uma harmonia entre os dois.
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MIX DE ESTAMPAS:
Para a galera mais criativa e que gosta de fugir dos padrões, 
podemos abusar de um mix de estampas. Nessa situação, as 
máscaras de estampas variadas serão nossas aliadas! Para 
quem ainda não tem tanta confiança, o truque de começar 
misturando estampas com a mesma cor de fundo, como fiz 
aqui, é uma ótima saída. 

PONTO DE COR:
Essa composição aqui é uma das minhas favoritas, além de 
super prática. Utilizando o ponto de cor, você dá vida e estilo 
a qualquer look básico e, claro, que nessa situação a cor pode 
vir da sua máscara.

COR DO LOOK:
Tá na correria e não sabe qual máscara usar? Dê uma 
olhadinha básica e pegue alguma que seja igual a uma das 
cores do seu look, com certeza você não vai errar

Não podemos esquecer que as máscaras são um instrumento 
de solidariedade e respeito com o próximo. A partir do 
momento que seguimos a regra e as usamos, estamos não só 
nos protegendo, mas também a quem amamos. Então, usem 
máscara, acima de tudo por proteção e, é claro, com todo seu 
estilo!
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Sarah Sanches - Jornalista



24 de fevereiro de 1979. Dr. Edmundo, um amigo 
da família, realiza o parto da filha caçula 

de Paula. Um parto demorado, difícil. Entre a vida 
e a morte, ela implora a Deus: “Deixe-me cuidar 
da minha filha”.  Mais tarde naquele mesmo dia, 
em uma casa no bairro da Rua Nova, onde até 
hoje reside dona Paula – “sã e salva” e cheia de 
fé -, nascia Ana Paula dos Santos Ferreira, quase 
homônima à mãe. 

Paula Ferreira, a mãe, cozinhava e vendia mingau 
no Centro de Abastecimento da cidade. O pai, 
Amerildo Ferreira, era seresteiro e camelô, 
trabalhava viajando, comprando e vendendo 
roupas, e era também quem catava a lenha para 
a esposa fazer o mingau. Nas madrugadas de 
sábado para domingo, Paula, a filha, ficava agarrada 
à mãe, acompanhando-a na cozinha, de um lado 
para o outro, na beira do fogão à lenha, enquanto 
ela preparava o mingau de tapioca. Quando a 
chama do fogo ficava muito alta, ela, rapidamente, 
jogava gotas de água e um pouco de sal. Aquele 
cheiro... O cheiro da fécula, misturada ao leite, 
junto à madeira queimando, enche os olhos dela 
de emoção até hoje. Foi acompanhando a mãe, 
que lutava contra problemas de saúde, nas suas 
jornadas de trabalho (e na vida), que Ana Paula 
aprendeu uma das suas lições mais preciosas: a 
de ser uma mulher guerreira e imbatível, incapaz 
de desistir frente às dificuldades da vida.   

Paula cresceu entre os irmãos e irmãs: Célia, Cacia, 
Sérgio, Betinho, Helena, Silvia, Silvania, Ronaldo e 
Carlos. Uma família grande e religiosa. Na infância, 
entre ir à escola, brincar e ajudar a mãe, Paula 
também frequentava a igreja evangélica, assim 
como o resto da sua família, e assistia admirada, 
sentada nas cadeiras da igreja, após o culto, a sua 
irmã mais velha, Célia, cantar e tocar no violão 
as músicas que Deus colocava em seu coração. 
Cantora e compositora, Célia, como é também 
artisticamente chamada, foi a maior inspiração e 
modelo de musicalidade para Paula enquanto ela 
crescia. Não demorou muito para que a pequena 
quisesse seguir os passos, já familiares, em 
direção à música. Começou a cantar na igreja aos 
sete anos e, das cordas à percussão, aprendeu 
sozinha a tocar violão, teclado e bateria, fazendo 
da música sua maior paixão e sua carreira. 

A mãe e o pai contribuíam como podiam para 
o sucesso das filhas. Certa vez, Amerildo vendeu 
os carros que tinha, que usava para o trabalho, 
para levar Célia em Recife, onde ela gravou discos 
de vinil. Os primeiros discos da família. Na cena 
de Feira de Santana, elas cantavam em barzinho, 
festas de aniversário, casamento e shows locais. 
Paula gravou ainda jingles para diferentes 
campanhas publicitárias e ambas trabalharam 
como backvocals de artistas baianos. Com as 
dificuldades enfrentadas pela irmã em fazer sua 
carreira extravasar o Portal do Sertão, Paula orava 

e pedia: “Eu preciso vingar, eu preciso... Na minha 
família, precisa ter alguém que represente a 
minha irmã”. 

Obstinada, Paula lutou muito para crescer 
musicalmente. Gravou alguns discos gospel, e 
contou com o apoio das amigas que a chamavam 
para se apresentar em festas e bares, onde 
costumava cantar sucessos da MPB, mas os 
empresários não queriam investir na sua carreira. 
“Cantoras de MPB não dão dinheiro”, era o que 
eles, repetidamente, respondiam. Na igreja e 
fora dela, as oportunidades foram difíceis de 
encontrar. Tantas recusas a fizeram acreditar, em 
alguns momentos, que ela realmente não tinha 
o que era preciso para se tornar uma cantora 
reconhecida. Marcada pelas dores do racismo, 
e as crenças limitantes que ele impõe sobre as 
subjetividades negras, Paula não conseguia ver 
a si mesma como uma mulher bonita. Foi em 
sua relação com Larissa Reis, produtora musical, 
que ela começou a fortalecer a sua autoestima. 
Larissa repetia, várias vezes, como ela era bonita. 
Maquiava-a e dizia para ela olhar a si mesma, 
para admirar sua beleza, valorizar seus traços e 
presença. Hoje, Paula afirma, com seu sorriso largo 
e a altivez de quem conquistou amor próprio: “Eu 
sou uma negra bonita, eu represento a baianidade 
nagô”.

Contudo, Paula enfrentou uma árdua batalha no 
campo da saúde. Doente por mais de um ano, 
sem saber a causa do seu sofrimento, ela foi 
hospitalizada por 45 dias. O diagnóstico veio após 
o internamento: Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
Por ser uma doença inflamatória autoimune 
e sistêmica, seus sintomas podem ser pouco 
precisos e retardar sua descoberta. Esse processo, 
contudo, de padecimento e posterior tratamento 
do lúpus, que levou a uma melhora significativa 
na sua qualidade de vida, é visto por ela como 
precioso. Ressignificada como aprendizado, a 
experiência de adoecer fortaleceu sua relação 
com as suas crenças e consigo mesma. Se antes 
ela acreditava que para ser cristã era preciso estar 
24 horas na igreja, agora sabe que, onde quer que 
ela vá ou esteja, ela permanece amando a Deus 
sobre todas as coisas. Caridade, bondade, respeito 
ao próximo, à fé e às escolhas dos outros, assim 
como o bem, a paz e a justiça são a maior prova 
de amor incondicional a Jesus. É deste modo que 
ela segue honrando o evangelho no qual acredita.

Dois importantes acontecimentos, neste 
momento e depois dele, foram fundamentais 
para a reviravolta que se sucedeu em sua vida. 
O primeiro foi o encontro com Larissa. “Um anjo 
que Deus me enviou”, como descreve Paula ao 
falar sobre ela. Com o incentivo e orientações 
profissionais de Larissa, ela começou a pensar 
a si mesma não só como uma mulher bonita, 
mas como uma artista. Mais do que sua voz e 

PRATA DA CASA

Edição 5 | MaiSaúde | 91



habilidade com instrumentos, ela precisava 
trabalhar sua expressão corporal, relação com 
o público, figurino e desempenho no palco. A 
Paula Sanffer, sobrenome artístico formado pela 
aglutinação dos seus dois sobrenomes “Santos 
e Ferreira”, que hoje é nacionalmente conhecida, 
lapidou-se a partir dali. 

Começou a se inscrever em festivais e eventos 
musicais de destaque no interior da Bahia, como 
o Festival Vozes da Terra, em Feira de Santana, 
e o Madre Verão, na cidade de Madre de Deus. 
No primeiro, levou o prêmio de Melhor Intérprete 
Feminina. Sua inscrição e participação no The 
Voice Brasil, feita após sua participação nestes 
outros festivais, foi o segundo divisor de águas 
dos seus caminhos. Escolhida pelo músico baiano 
Carlinhos Brown, ela chegou à semifinal do reality 
show, em 2015. Depois disso, ganhou maior 
visibilidade, deu entrevista a diversos jornais, 
revistas e programas de rádio, sendo atração de 
destaque na Micareta de Feira de Santana no ano 
seguinte à sua participação.  

Admiradora nada secreta de Carlinhos Brown, ela 
fala aos quatro ventos o quanto é fã do trabalho 
de um dos mais talentosos, brilhantes e criativos 
artistas contemporâneos, com quem ela tem a 
honra de aprender e trocar musicalmente. Foi 
com ele que ela aprendeu a ser uma verdadeira 
artista. Mas, mais do que artista, ele é, para ela, 
referência de ser humano e de garra. Paula é 
grata e fala emocionada sobre ter sido escolhida 
por Carlinhos no The Voice e muito além dele, 
em seus outros projetos artísticos, já que o 
timbre de voz, talento e presença, forte e 
vibrante, da cantora conquistaram a atenção e 
interesse profissional do seu mentor no reality. 
Assim, a convite de Carlinhos Brown, ela passou 
a integrar o Mukindala, grupo percussivo afro-
brasileiro, formado por ela, Rafa Chagas - cantor, 
compositor e coreografista - e Gato Preto – 
percussionista, onde permaneceu alguns meses. 
Por sua participação na banda em meio à festa 
mais tradicional de Salvador, foi considerada 
Cantora Revelação do Carnaval de 2017.

Em seguida, Paula Sanffer foi chamada para 
compor a nova geração da Timbalada, projeto 
musical de maior sucesso do Carlinhos Brown, 
que leva multidões às ruas desde 1991. Naquele 
momento, a frase dita pelo artista baiano, em 
2015, ao virar a cadeira para ela, ressoou em seu 
coração: “Sua voz encaixa com os tambores”. À 
frente da banda, famosa pelos sons do timbal, 
como vocalista e também compositora, ao lado 
dos companheiros de música Buja Ferreira 
e Rafa Chagas, ela também compõe e toca 

instrumentos, com Carlinhos e outros parceiros, 
em projetos paralelos aos shows da banda de 
samba-reggae. Caminhada que ela vem trilhando 
com muito orgulho e dedicação. “Para cantar 
na Timbalada, você precisa ter o chamado, 
trazer a raiz na fala, a raiz dos tambores. Você 
sente, se arrepia, é surreal”, comenta a artista 
agradecendo, mais uma vez, ao presente de ser 
cantora da Timbalada. 

Em 2018, ao se apresentar com a banda na 
Micareta de Feira de Santana, carnaval fora de 
época da cidade, ela apresentou, orgulhosamente, 
a Rua Nova, bairro onde cresceu à Carlinhos 
Brown e seus colegas da Timbalada. O vínculo 
às suas raízes é forte e bonito. Apaixonada pela 
dona Paula, assim como pelas irmãs e irmãos, 
e saudosa do pai, Paula Sanffer, embora hoje 
residente em Salvador, vem sempre que pode à 
casa da mãe. Entre prosas e versos de canções 
e louvores cantados por ela e, às vezes, também 
pela Larissa, ela aproveita para andar pelas ruas 
do bairro. Tem sonhos para lá, inspirada pelos 
sonhos, agora realizados, do amigo Carlinhos 
Brown para o Candeal, bairro de Salvador onde 
nasceu ele e a Timbalada, e onde o músico 
fundou, em 1994, a Pracatum, associação sem fins 
lucrativos de programas educacionais, culturais 
e de desenvolvimento, que já impactou a vida 
de milhares de moradores.  “Eu sonho um dia 
poder fazer da Rua Nova um Candeal”, ela conta, 
com os olhos brilhando e o coração visivelmente 
acelerado, ao pensar na menina que um dia foi, 
sem expectativa de vida, desacreditada, em meios 
às desigualdades econômicas, sociais e raciais 
que afastam, muitas vezes, artistas e outros 
talentos em potencial dos palcos.

Homenageada, nesse mesmo ano, durante a 
realização do projeto Faces da África no Brasil, 
pela Escola Municipal Chico Mendes, localizada 
no bairro Campo Limpo, Paula Sanffer foi até 
lá realizar uma apresentação musical e deixar 
uma mensagem de incentivo aos estudantes 
e professores. Na ocasião, a cantora falou da 
importância do orgulho negro, apesar das dores 
do racismo, além da necessidade de perseverar 
nos sonhos e não deixar de acreditar nas suas 
potencialidades. Foi isso que ela fez. Nada foi 
fácil. Dor, lutos e luta marcam sua trajetória e 
constroem parte de uma história de respeito, 
superação e vitórias, que ainda está sendo 
escrita. Do barzinho ao trio elétrico, Paula Sanffer 
é uma cantora grandiosa, multifacetada, capaz 
de emocionar corações e levantar multidões. 
Nos palcos da vida e da música, é uma mulher 
admirável, obstinada, exitosa, cheia de fé, com 
sonhos tão bonitos e potentes quanto a sua voz.
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O QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
TÊM A VER COM ISSO?
Inúmeras pesquisas no campo da saúde demonstram que o racismo interfere negativamente na qualidade 
dos serviços prestados e resulta, inclusive, em situações de violência

Sarah Sanches - Jornalista

RACISMO



É consenso entre entidades de saúde, especialistas 
e pesquisadores que as condições sociais e de 

vida são decisivas para a saúde e para os processos 
de adoecimento e morte. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) define que os determinantes sociais 
de saúdes, também chamados de DSS, dizem 
respeito aos fatores sociais, econômicos, culturais, 
etnicorraciais, psicológicos e comportamentais que 
incidem sobre a moradia, alimentação, escolaridade, 
emprego e renda. Essas condições são, como o é 
a própria sociedade, desiguais e, portanto, iníquas 
para boa parte da população. 

Dentre os determinantes sociais de saúde, a OMS 
reconhece o racismo, ou a exclusão social por 
pertencimento a um grupo étnico, como um dos 
problemas estruturais que 
influenciam negativamente a 
saúde das pessoas. De acordo 
com o jurista e filósofo 
Silvio Almeida, um dos mais 
reconhecidos pensadores 
contemporâneos, autor do 
livro Racismo estrutural, o 
racismo pode ser descrito 
como um conjunto de práticas 
institucionais, históricas, 
culturais e interpessoais 
dentro de uma sociedade 
que, frequentemente, coloca 
um grupo social ou étnico 
em uma posição melhor em 
detrimento de outro. 

Junto ao racismo, a 
desigualdade na distribuição 
de renda, as condições de 
subemprego, a precariedade dos serviços de 
saúde, bem como o sexismo, fazem com que 
as mulheres negras sejam as menos assistidas 
e mais violadas no sistema de saúde brasileiro, 
seguidas dos homens negros. Para justificar este 
fenômeno, é comum a afirmação de que isto 
reflete uma questão de classe e não de raça, haja 
vista que a população pobre é, em sua maioria, 
no Brasil, preta ou parda, mas esta é uma análise 
equivocada. Afinal, quando um paciente branco, 
com as mesmas condições socioeconômicas e de 
saúde, é atendido, este atendimento é realizado 
de forma distinta. 

Como explica Dra. Evanilda Carvalho, enfermeira, 
doutora em Enfermagem e professora da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, ao 
falar sobre as condições de atendimento do 
paciente com anemia falciforme: “Na anemia 
falciforme, os vasos vão se obstruindo e, com 
isso, alguns sistemas se deterioram, o que 
significa que pode haver deterioração também na 
resposta neurológica à dor. A pessoa pode falar 
“olha, minha dor é excruciante, minha dor é grau 
10”, mas ela vai falar e não vai franzir a testa, 
não vai se contrair ou chorar, porque ela não faz 

mais isso. A dinâmica da dor crônica na anemia 
falciforme não traz mais esses sinais. A pessoa 
que foi formada lá na Universidade, acredita 
que todo mundo com dor chora, grita, franze a 
testa e, portanto, quem nunca estudou a anemia 
falciforme, espera isso da pessoa que chegou 
na emergência. Como ela não vê isso, rotula a 
pessoa de dependente químico, de poliqueixoso, 
acusa de mentiroso, afirma que ele vai lá 
pegar medicamentos, desqualifica o paciente. 
E afirmamos, sim, que isso é atravessado pelo 
racismo, porque quando a pessoa branca com 
anemia falciforme chega na emergência ela 
recebe outro tratamento”, conclui a professora, 
que pesquisa, há mais de 15 anos, o cuidado de 
pessoas com feridas infectadas. 

Anemia Falciforme e 
população negra

A anemia falciforme é uma 
das doenças hereditárias 
monogênicas de maior 
incidência epidemiológica 
no Brasil e no mundo. 
Segundo a OMS, estima-
se que, todos os anos, 
nasçam aproximadamente 
2.500 crianças com anemia 
falciforme, além de outras 
200 mil com traço falciforme, 
de acordo com o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN), do Ministério da 
Saúde. Na Bahia, a cada 

17 pessoas nascidas, uma possui um dos genes 
responsáveis pela doença, sendo Feira de Santana 
a cidade com segunda maior incidência de casos 
no estado. 

Caracterizada pela produção de hemoglobinas 
em formato de foice, denominada de HbS, e 
com sobrevida curta, de 16 a 20 dias, enquanto 
eritrócitos normais possuem ciclos de 120 dias, 
a doença falciforme provoca anemia e vaso-
oclusões, levando a crises dolorosas, sequestro 
esplênico, úlceras, síndrome torácica aguda, 
retinopatia, insuficiência renal crônica, necrose 
asséptica do fêmur, crises álgicas, entre outros 
sintomas e problemas de saúde. 

Como em outras doenças crônicas, a anemia 
falciforme afeta significativamente a qualidade 
de vida do paciente acometido, não apenas em 
termos de saúde física, mas também em seus 
aspectos psicossociais. A relação com a família, 
amigos e colegas, assim como relacionamentos 
amorosos na vida adulta, rendimento escolar 
e acadêmico, desemprego, baixa autoestima, 
preocupação constante com o estado de saúde, 
além das experiências de discriminação em função 

“Nas interações humanas, 
se você está vestido de 
uma determinada forma, 
você vai ser lido de um 

determinado modo. Assim 
acontece com nosso cabelo, 
com nossa cor de pele, com 
nosso linguajar. Essa adesão 
às marcas do racismo não 
livra os profissionais de 

saúde, os profissionais de 
saúde também vivem nesse 

mesmo mundo, também 
estão marcados por essa 

formação racista”
Dra. Evanilda Carvalho
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do adoecimento, podem levar à transtornos como 
depressão, ansiedade, síndrome do pânico, além 
de comportamentos mal adaptativos e agressivos.

Além de todos as questões inerentes à condição 
crônica de adoecimento e aos aspectos orgânicos 
decorrentes da anemia falciforme, a maioria dos 
seus pacientes ainda enfrentam o racismo, na 
sociedade e ao serem atendidos em emergências 
e unidades de saúde. Isso porque a anemia 
falciforme é prevalente, no Brasil, na população 
negra e parda, e até mesmo este dado é fruto 
de práticas racistas históricas, como explica a 
professora Dra. Evanilda Carvalho: “A doença 
chega às Américas a partir do tráfico de pessoas 
submetidas à condição de escravidão. Os estados 
e regiões do Brasil, assim como em outros lugares 
do mundo, em que há maior concentração de 
pessoas com anemia falciforme são aqueles da 
área costeira e, principalmente, aqueles onde 
houve a exploração de corpos negros para 
a produção de café, da cana-de-açúcar etc. 
Acredita-se, inclusive, que a 
hemácia foi se modificando 
como um efeito de defesa às 
sucessivas infecções de febre 
amarela que os povos negros 
eram acometidos no passado, 
ao serem trazidos da África 
em condições adversas, em 
navios negreiros. Com isso, 
percebemos que a geografia 
da doença tem a marca da 
geografia da escravidão da 
pessoa negra no Brasil”. 

Hoje, o paciente com doença 
falciforme precisa lidar 
com os estigmas racistas, 
resultado da longa história 
de escravidão no Brasil, 
que ainda permanecem no 
imaginário social coletivo e que geram situações 
de negligência, humilhação e negação de direitos 
no tratamento da doença. “Eu diria que o racismo, 
hoje, é o principal obstáculo a ser superado 
para que a pessoa com doença falciforme acesse 
serviços de qualidade. Porque o racismo é a lente 
com a qual as pessoas enxergam as pessoas de 
corpos negros, e essa lente é deformada, ela faz 
com que as pessoas negras sejam vistas como 
pessoas sem a sua humanidade. Uma pessoa sem 
humanidade pode reclamar de dor, mas eu vou 
desconsiderar. É isso que acontece nos serviços 
de emergência”, conclui a pesquisadora.  

Violência obstétrica

Mesmo nos casos em que a dor é, fisicamente, 
evidente, o tratamento recebido por pacientes 
negros é desigual, é o que demonstram os dados 

sobre violência obstétrica no Brasil. A violência 
obstétrica, termo cunhado no movimento de 
mulheres, é utilizado para explicar e tipificar 
diferentes formas de abuso e agressão cometidos 
contra mulheres grávidas, ao longo da gestação, 
no parto, puerpério e também nas situações de 
abortamento. As agressões incluem violências 
verbais, psicológicas, físicas, assim como a 
omissão no atendimento e a realização de 
procedimentos desnecessários, invasivos e/ou 
agressivos, como lavagens intestinais, episiotomia 
quando não há sofrimento fetal, manobra de 
Kristeller (aplicação de pressão sobre a parte 
superior do útero), recusa em administrar 
medicamentos para o alívio da dor, assim como 
o uso de medicamentos para a indução do parto, 
sem necessidade para tal, entre outras práticas 
abusivas. 

Fruto da pesquisa Nascer no Brasil: inquérito 
nacional sobre parto e nascimento, que buscou 
retratar como as mulheres geram e parem no 

país, um artigo, publicado 
em 2017, nos Cadernos de 
Saúde Pública, analisou as 
disparidades no cuidado 
e atenção às grávidas e 
puérperas, com base na 
avaliação de mais de 20 
mil prontuários do SUS. Os 
dados avaliados demonstram 
que, enquanto as pacientes 
brancas possuíam maior 
risco de realizar uma cesárea, 
mesmo sem evidência clínica, 
as pacientes negras possuíam 
maior risco de pré-natal 
inadequado, de procurar mais 
de uma maternidade para 
realizar o parto, de receber 
menos anestesia local para 
episiotomia, além de maior 

ausência de acompanhante, direito garantido por 
lei a todas às gestantes. 

Em entrevista à Carta Capital,  Maria do Carmo 
Leal, doutora em Saúde Pública, professora de 
epidemiologia e uma das autoras do estudo 
supracitado, relata que escutou, ao longo da sua 
experiência profissional, nas salas de maternidade, 
que as mulheres negras eram parideiras por 
excelência, fortes e resistentes à dor, relato que 
se assemelha ao de muitas gestantes negras e 
pardas, demonstrando quais os estigmas racistas 
que estão por trás do atendimento omisso e 
precário, e das violências sofridas por essas 
pacientes.

Os dados alarmantes sobre a mortalidade 
materna, colhidos pelo Ministério da Saúde, não 
só corroboram com os da pesquisa Nascer no 
Brasil, como sinalizam como a morte, nos serviços 
de saúde e por condições de saúde, é também 

Embora no Brasil não 
haja ainda uma legislação 
específica para os casos 

de violência obstétrica, é 
possível denunciar abusos 
e violências aos conselhos 
de classe, como o Conselho 

Federal de Medicina ou 
Conselho Federal de 

Enfermagem, bem como na 
própria unidade de saúde, 

além das secretarias de 
saúde do município, estado 
ou distrito, além do Disque 
Saúde (136) e do Ministério 

Público
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determinada pelo racismo. De acordo com o 
relatório, as pacientes negras e pardas são as 
principais vítimas de erros e omissões médicas 
durante a gravidez e no processo de parto e 
puerpério. Em 2018, 65% dos óbitos maternos 
foram de mulheres negras e pardas, assim como, 
das 38 mil mortes maternas ocorridas entre os 
anos de 1996 a 2018, 67% foi decorrente de causas 
obstétricas diretas. Em outras palavras, as mortes 
foram consequência de complicações ocorridas 
como resultado de tratamentos ou intervenções 
desnecessárias, de omissões médicas ou ainda 
uma cadeia de eventos desta natureza que 
transcorreram ao longo da gestação. 

Racismo e formação deficiente 

Entre as diretrizes da Política Nacional da 
Saúde Integral da População Negra, instituída 
em 2009, há a inclusão dos 
temas Racismo e Saúde 
da População Negra nos 
processos formativos e 
educativos permanentes 
dos profissionais de saúde 
e no exercício do controle 
social da saúde, além do 
monitoramento e avaliação 
das ações de combate ao 
racismo e redução das 
desigualdades etnicorraciais 
no campo da saúde. A 
diretriz, que diz respeito à 
necessidade de formação 
qualificada sobre a questão 
racial e sua intersecção 
com o campo da saúde, 
aponta para a necessidade 
de combate ao racismo institucional dentro das 
Universidades, nas ementas dos cursos de saúde, 
e as limitações acadêmicas na contribuição ao 
saber crítico e humanizado. Por este motivo, a 
formação deve ser continuada. 

“É preciso reconhecer que se é racista para 
poder adotar uma postura antirracista. É preciso 
se vigiar todo momento: como estou fazendo 
a leitura desta condição, deste momento? será 
que estou agindo com preconceito? Muitas 
vezes, as pessoas são avaliadas pela sua 
aparência e não pela sua narrativa, e a narrativa 
da dor precisa ser escutada de forma sensível. 
Para isso, o profissional de saúde precisa ser 
qualificado e a qualificação não é feita somente 
na escola e na Universidade, a qualificação 
é feita também fora desse espaço, como nos 
cursos feitos pelas instituições de saúde, que 
precisam se comprometer a continuar a formação, 
porque ninguém nasce pronto e ninguém está 
acabado”, afirma Dra. Evanilda, ao falar sobre a 
importância de se intervir na formação em saúde, 

qualificando-a ao atendimento da população 
negra que é, inclusive, a maioria numérica da 
população brasileira. 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição de 
ciência e tecnologia em saúde de maior destaque 
da América Latina, vinculada ao Ministério 
da Saúde, oferece desde 2018, em seu Campus 
Virtual, o curso de capacitação à distância em 
Saúde da População Negra. Antes, de 2014 a 2017, 
o curso foi ofertado pela Universidade Aberta do 
SUS. A capacitação tem o objetivo de promover 
a reflexão sobre o tema e qualificar profissionais 
para a identificação, na rotina dos serviços 
de saúde em que atuam, das desigualdades 
etnicorraciais e como essas impactam sobre a 
saúde da população negra, além de capacita-
los para o monitoramento e avaliação dos 
resultados das ações para prevenção e combate 
dessas iniquidades. A qualificação também traz 

informações gerais sobre a 
população negra e práticas 
tradicionais de saúde. Aqui, 
no interior da Bahia, na 
cidade de Santo Antônio 
de Jesus, há o Mestrado 
Profissional em Saúde da 
População Negra e Indígena, 
da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB). 
Aprovado em 2019 pela 
CAPES, fundação que atua 
na expansão e consolidação 
da pós-graduação no país, o 
curso é pioneiro no país a 
contemplar as questões de 
saúde das populações negra 
e indígenas. 

Política Nacional da Saúde Integral da 
População Negra

Em reconhecimento ao racismo enquanto 
principal determinante social de saúde e o 
profundo impacto deste nos serviços de saúde e 
no adoecimento da população negra, o Ministério 
da Saúde instituiu no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, em maio de 2009, através da 
portaria nº 992, a Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra, a fim de reduzir 
as iniquidades através de políticas públicas de 
saúde e inclusão social e, consequentemente, as 
taxas de mobimortalidade desta população. Como 
exposto, na conclusão do livreto sobre a política, 
disponível na biblioteca virtual do Ministério 
da Saúde: ao garantir os direitos de saúde da 
população negra, garante-se também “a inserção 
dos sujeitos nas diferentes esferas da sociedade 
de maneira digna, promovendo sua autonomia e 
cidadania”.

“Nós, profissionais, somos 
muito pretensiosos de 
achar que o saber tem 
limites. Aprendamos 

todos: o saber é ilimitado, 
qualquer pessoa leiga pode 
ter acesso ao conhecimento 
de uma pessoa formada, de 
um cientista. As práticas 
de intervenção em saúde 
é que tem sanções legais, 
é que tem delimitações de 
espaço, nossas fronteiras 

são do agir e não do saber”
Dra. Evanilda Carvalho
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Que os homens são os principais diretores de 
muitos dos filmes mais aclamados pela mídia 

e até mesmo de filmes para tv, no estilo Sessão da 
Tarde, não é nenhuma novidade. Em 2012, de todos 
os 100 filmes de maiores sucesso de Hollywood, 
somente um a cada seis tinha uma mulher na 
equipe de produtores, diretores ou escritores. Hoje, 
oito anos depois, será que este cenário mudou? Se 
eu te perguntasse o nome de alguma diretora de 
cinema, você saberia responder? Provavelmente, 
não. Mas embora, em contrapartida, saibamos o 
nome de muitas atrizes, nacionais e internacionais, 
a verdade é que o problema da desigualdade de 
gênero não está apenas atrás das câmeras, está na 
frente das telas também. 

Alison Bechdel é uma cartunista estadunidense 
que ficou famosa, em 1985, ao publicar uma 
série de tirinhas que, entre várias outras críticas 
sociais, denunciava a representação precária 
das mulheres nos filmes de Hollywood. A crítica 
acabou se tornando uma forma de avaliar as 
produções cinematográficas e demais obras de 
ficção: o teste de Bechdel.  Para ser aprovado 
no teste, um filme precisa atender as seguintes 
regras: 1. Deve ter, pelo menos, duas mulheres no 
elenco principal; 2. As mulheres devem conversar 
uma com a outra; 3. Elas devem conversar sobre 
qualquer assunto que não seja apenas os homens. 

O objetivo do teste é expor como as mulheres 
costumam ser retratadas de forma secundária, 
sem protagonismo e sem uma história mais 
aprofundada e complexa, além do romance. 
Embora pareçam regras muito simples, boa parte 
dos filmes indicados ao Oscar nos últimos anos, 
por exemplo, seriam reprovados no teste, é o que 
afirma a Entertainment Weekly, uma das revistas 
de maior circulação sobre cinema nos Estados 
Unidos. Do lado de cá, em terras brasileiras, não 
estamos muito melhores. Uma pesquisa, realizada 
em 2015, na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, analisou os 20 filmes brasileiros de maior 

bilheteria a fim de investigar as disparidades 
de gênero e raça, e demonstrou que 84% dos 
diretores e 69% dos roteiristas são homens 
brancos, enquanto o elenco principal é formado 
por 60% de homens, com 15% de homens negros, 
e 40% de mulheres, sendo apenas 5% mulheres 
negras. 

Com o avanço de pautas políticas importantes, 
como os direitos das mulheres e a luta 
antirracista, o cinema, ou parte dele, tem se 
reinventado, incluindo personagens femininas 
mais fortes, complexas, diversas e em lugares 
de protagonismo, assim como outras minorias. 
E graças às plataformas de streaming, como 
a Netflix e a Amazon Prime, temos mais 
acesso a produções independentes e de 
diferentes nacionalidades (além das produções 
estadunidenses), o que nos garante mais opções 
de escolha na hora de dar o play e comer uma 
pipoca em frente à televisão. E para dar um up na 
sua lista de filmes a assistir, na Netflix, separamos 
cinco produções cinematográficas com mulheres 
em posição de destaque, seja na direção e/ou 
no elenco, que além de serem aprovadíssimas no 
teste de Bechdel, esperamos que inspirem você.

 

1. Coco antes de Chanel
Dirigido e roteirizado por 
Anne Fontaine, uma cineasta 
e roteirista de Luxemburgo, 
Coco antes de Chanel é uma 
produção franco-belga, de 
2009, que narra a história 
de vida da estilista francesa 
Gabrielle Chanel, interpretada 
por Audrey Tatou, desde 
a sua infância, vivida em 
situação de pobreza e 

abandono paternal, até se tornar uma das maiores 

Sarah Sanches - Jornalista

Longas com diretoras e protagonistas femininas e poderosas que inspiram outras mulheres
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costureiras do mundo da moda. Baseado no livro 
biográfico A Era Chanel, o filme foi indicado a 
quatro prêmios BAFTA, premiação britânica de 
cinema, em 2010, incluindo o de melhor filme em 
língua não inglesa, além de ter sido indicado ao 
Oscar de melhor figurino. 

2. Estrelas além do tempo
Com três protagonistas 
mulheres, o longa-metragem, 
baseado em fatos reais, narra 
a história de três mulheres 
negras matemáticas que, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, foram contratadas 
pela NASA para atuar 
na indústria aeronáutica 
estadunidense. Em meio à 
segregação racial e ao sexismo 
sofrido em uma indústria dominada por homens 
brancos, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e 
Mary Jackson, interpretadas, respectivamente, por 
Taraji Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, 
trabalhavam, assim como as outras mulheres 
negras, separadas do restante da equipe. Devido 
à grande capacidade intelectual e profissional, 
eram conhecidas como “computadores humanos”, 
e foram as principais responsáveis pelos Estados 
Unidos ganharem a corrida espacial, levando o 
homem à lua. 

3. Olga
Protagonizado por Camila 
Morgado, com Fernanda 
Montenegro e Eliane Giardini 
no elenco principal, Olga 
narra a história da militante 
alemã e comunista Olga 
Benário, que lutava contra 
o regime nazista em seu 
país e é, posteriormente, 
encarregada pelo transporte 
de Luís Carlos Prestes, militar 

e revolucionário brasileiro, que estava exilado na 
Alemanha, de volta ao Brasil, com o objetivo de 
fazer uma revolução antifacista, liderada por ele: 
a Intentona Comunista de 1935 contra Getúlio 
Vargas. No caminho, eles se apaixonam. Em 
função dos fatos transcorridos após a viagem, 
são feitas campanhas mundiais pela libertação 
de Olga e da filha. Apesar de focar no romance, 
Olga apresenta parte das mazelas da ditadura 
militar e demonstra a participação das mulheres 
na luta contra os poderes estabelecidos. O longa 
brasileiro levou nove prêmios para casa, incluindo 
o de Melhor Atriz no Prêmio Qualidade Brasil. 

4. Virando a mesa do poder
Dirigido por Rachel Lears, uma documentarista 
independente, Virando a mesa se passa nos 
bastidores da campanha política de quatro 
mulheres durante as eleições primárias de 2018, 
nos Estados Unidos.  Com 
pautas progressistas, como 
qualidade do ensino superior, 
serviços de saúde gratuitos 
e de qualidade, direitos 
civis e políticas ambientais, 
Alexandria Ocasio-Cortez, 
Amy Vilela, Paula Jean 
Swearengin e Cori Bush, 
tiveram suas campanhas 
financiadas pela organização 
Brand New Congress (em tradução livre, Congresso 
Novo em Folha), resultado do movimento a favor 
da inclusão de pessoas comuns ao Congresso 
dos EUA contra as campanhas milionárias dos 
políticos de sempre. Para quem curte o gênero 
documentário, Virando a mesa do poder é 
uma boa pedida para refletir sobre o papel das 
mulheres nos espaços de poder institucionais. 

5. Que horas ela volta?
Dirigido por Anna Muylaert, 
cineasta, diretora e roteirista 
brasileira, com Regina Casé, 
Camila Márdila e Karine Teles 
no elenco principal, o drama 
conta a história de Val, uma 
mulher pernambucana que 
se muda para São Paulo, 
deixando a filha aos cuidados 
da avó materna, a fim de 
garantir o sustento delas. 

Como empregada doméstica, ela trabalha e reside 
há muitos anos na casa de uma família de classe 
alta, que recebe a filha dela, Jéssica, quando 
ela vai à capital paulista prestar vestibular. A 
presença da garota evidencia as desigualdades 
sociais que se materializam nas relações pessoais 
e de trabalho que acontecem dentro da casa.  
Que horas ela volta? é um retrato das condições 
de classe, e seus desdobramentos, na sociedade 
brasileira. Pela qualidade técnica, na direção, 
atuação e roteiro, foi eleito um dos cinco melhores 
filmes estrangeiros, em 2015, pela National Board 
of Review, além de entrar para a lista dos 100 
melhores filmes brasileiros da Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema.
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