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PREFÁCIO
 
A Covid 19 alterou a rotina do planeta. Uma pandemia 

que começou na China, que parecia tão distante do Brasil e 
mais ainda do Piauí, chegou com força total no final de feve-
reiro/2020 disseminando-se por todo o país. No início cau-
sou pânico em toda a população e na maioria dos médicos, 
pois era uma doença nova sem tratamento específico nem 
efetivo. Uma parcela pequena dos pacientes, mas significati-
va em números absolutos (considerando o fato de potencial-
mente atingir boa parte da população mundial) evolui para 
formas graves necessitando de internação em UTI e suporte 
ventilatório. Em função disto, todos os esforços no início da 
pandemia foram focados em aumentar os leitos de terapia 
intensiva. Houve, portanto, uma corrida mundial para aqui-
sição de respiradores, uma verdadeira guerra comercial por 
este insumo, inclusive com alguns países confiscando equi-
pamentos que eram destinados a outras nações.

Ao mesmo tempo, pequenos estudos realizados na Chi-
na e na Europa mostraram que o uso de hidroxicloroquina 
ou cloroquina associada a azitromicina diminuía o período 
de internação e a necessidade de ventilação mecânica. Em 
Marselha – França, o virologista Didier Raoult e sua equipe 
mostraram que esta terapêutica deveria ser oferecida preco-
cemente na fase de replicação viral (nos primeiros 7 dias da 
doença) e não na fase avançada da doença onde os estudos 
randomizados falharam em demonstrar qualquer benefício 
e em alguns destes estudos até piorou o desfecho. À medi-
da que a fisiopatologia da Covid 19 foi sendo melhor com-
preendida, percebeu-se que o uso tardio destas medicações 
não era indicado, mas o uso na fase inicial da doença, quan-
do há replicação viral, fazia todo sentido, pois o mecanismo 
de ação da  associação hidroxicloroquina ou cloroquina com 
azitromicina é exatamente diminuir a replicação viral.

Infelizmente a informação qualificada oriunda tanto dos 



estudos randomizados na fase avançada quanto dos estudos 
retrospectivos na fase inicial da Covid 19 foram distorcidos 
pela maioria dos meios de comunicação de massa no Brasil, 
levando muito medo à população quanto aos riscos de arrit-
mias cardíacas e morte súbita. Inclusive casos de pacientes 
que morreram de infarto agudo do miocárdio tiveram a cau-
sa mortis atribuída ao uso da hidroxicloroquina ou cloroqui-
na e foram exaustivamente exibidos nos jornais televisivos 
de alcance nacional. Além disso, grandes instituições acadê-
micas brasileiras, sociedades médicas e consultores científi-
cos dos governadores se posicionaram contra o tratamento 
precoce da Covid 19 com esses medicamentos pela falta de 
uma evidência científica nível A.

No Piauí o Prof. Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior juntou 
um grupo de médicos para discutir estratégias de enfreta-
mento da doença. O grupo foi denominado CORONAPIAUÍ. 
Este grupo de médicos se posicionou contra a recomendação 
do Ministério da Saúde(final de março 2020) de que os pa-
cientes só procurassem a unidade hospitalar quando apre-
sentassem falta de ar. Vale lembrar que somente em Junho 
o Ministério da Saúde mudou a recomendação para que os 
pacientes procurassem os serviços de saúde quando surgis-
sem os primeiros sintomas e recebessem tratamento precoce.

Publicações científicas de março e abril já reportavam 
que o tratamento precoce apresentava benefício em dimi-
nuir as taxas de internação, embora estes estudos não fossem 
randomizados e por isso mesmo apresentavam limitações 
metodológicas. Ao mesmo tempo, informações oriundas 
de Madri – Espanha, repassadas para o CORONAPIAUÍ 
pela  florianense Profa. Dra. Marina Bucar Barjud, que mora 
e trabalha na Espanha e estava atendendo pacientes graves 
no Hospital Puerta Del Sur em Madri, nos mostraram um 
caminho alternativo ao “espere em casa até ter falta de ar 
antes de ir ao hospital e ser entubado”, pois nesse cenário a 
possibilidade de sobrevida se mostrava inferior a 50%.



O grupo CORONAPIAUÍ montou uma força tarefa de 
médicos e elaborou uma diretriz propondo o tratamento 
precoce da COVID 19 no estado do Piauí com a colaboração 
incansável da Dra. Marina Bucar. Após a elaboração da dire-
triz, o grupo começou a treinar médicos, principalmente do 
Piauí e Maranhão, com a adesão posterior de vários colegas 
do Brasil que se juntaram ao grupo em busca de alternativas 
que pudessem reduzir a gravidade e letalidade da doença, 
dando melhores chances de sobrevida aos pacientes que 
adoecessem. Todos estes médicos também estavam angus-
tiados e aguardando estudos randomizados que começaram 
a ser realizados pelo mundo todo, pois sabiam que a vacina 
não chegaria a tempo de evitar as mortes que estavam ocor-
rendo. Mas até 14.7.2020 nenhum estudo randomizado na 
fase inicial da COVID 19 havia sido publicado.

Outra grande vitória no combate à Covid 19 foi a intro-
dução do corticoide na fase inflamatória da doença baseada 
num estudo chinês que mostrava benefício e após os relatos 
da Dra. Marina de que essa medida diminuiu a mortalidade 
em seu hospital também.  Depois outros estudos surgiram 
confirmando estes achados iniciais e a resistência ao uso de 
corticoide diminuiu, mas quantas vidas poderiam ter sido 
salvas?. Em Floriano – PI o Dr. Justino Júnior começou a tra-
tar os pacientes que chegavam com pneumonia viral (fase 
inflamatória da Covid 19) com corticoide e a mortalidade 
também reduziu drasticamente. Vários colegas médicos 
perceberam a possibilidade de tratar e aderiram corroboran-
do os achados positivos no tratamento da doença em fase 
inflamatória. Infelizmente até o dia de hoje (04/07/2020) 
ainda há resistência ao tratamento precoce, seja na fase de 
replicação viral, seja na fase inflamatória e isto está levan-
do à morte milhares de pessoas pelo país. Em Marselha, no 
Hospital que trabalha Dr. Didier Raoult a letalidade está em 
torno de 1% em uma série que avaliou mais de 3mil pacien-
tes com Covid19, enquanto no Brasil está pelo menos 4/5 
vezes maior.



Ainda não vencemos a doença, pois isso ocorrerá com o 
desenvolvimento de uma vacina ou antiviral que seja efeti-
vo/específico, com um custo aceitável e produção suficiente 
para toda a população mundial.

Continuamos travando a luta contra um inimigo invisí-
vel, mas que se enfrentado com todas as armas disponíveis, 
seja na profilaxia para pessoas de alto risco (hidroxicloro-
quina, zinco e vitamina D), seja no tratamento precoce da 
fase de replicação viral ou no tratamento precoce da fase 
inflamatória com corticoide, podemos reduzir a letalidade 
para menos de 1%. Essas medidas nos permitiram perder 
um pouco o medo da Covid 19.

No entanto há forte resistência de setores que não acei-
tam argumentos baseados em estudos clínicos observacio-
nais promissores produzidos durante a pandemia validan-
do o uso de estratégias de profilaxia e tratamento precoce da 
Covid 19 e os excluem do conceito de ciência para justificar 
a inação (ou a imposição de medidas restritivas violentas 
desprovidas de racionalidade e de evidências científicas da 
sua efetividade no controle da Covid 19), são eles: gestores 
incompetentes e/ou corruptos, cientistas desonestos e com 
conflitos de interesse, setores da indústria farmacêutica inte-
ressados em oferecer uma droga patenteada, cientistas dog-
máticos que não aceitam a melhor evidência disponível no 
momento, parte da imprensa ao distorcer informações por 
incompetência ou má-fé, politização ideológica, sociedades 
médicas dirigidas por grupos sem compromisso com a po-
pulação, dentre outros.

Este livro traz textos de médicos que viveram e estão 
vivendo a pandemia da Covid 19. Todos saíram de suas 
zonas de conforto e de suas especialidades para prestarem 
um serviço humanitário com a missão de salvar o máximo 
de vidas, seja atendendo diretamente em hospitais, clínicas, 
consultórios, telefone, WhastApp, vídeo-chamadas ou pres-
tando informação qualificada através da imprensa isenta e 



das mídias sociais. Todos estes médicos defendem a Medi-
cina Baseada em Evidências que diz que devemos tomar a 
decisão clínica com a melhor evidência disponível no mo-
mento e não com a ideal, mas indisponível. O ideal seria a 
informação oriundo de estudos randomizados, no entanto, é 
bom lembrar que estes também não são infalíveis, as vezes 
são tão controlados que a validade interna não se traduz na 
validade externa.

E finalmente o paciente tem a autonomia da decisão 
sobre aceitar ou não qualquer tratamento após um escla-
recimento dos riscos e benefícios de determinada conduta 
médica. Assim como o médico, exceto em emergência, tem 
o direito inclusive de não atender nenhum paciente com sus-
peita de Covid 19 e por último  não há  especialistas em Co-
vid 19. O tratamento deve ser feito por  qualquer médico que 
se disponha a estudar sobre a doença.

Sabas Carlos Vieira
Teresina, 20 de Julho de 2020
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 CRONOLOGIA DA COVID-19 NO BRASIL

Luiz Ayrton Santos Junior

A pandemia pelo coronavírus tem sido desastrosa no 
mundo atual, não exatamente pelo número de mortos, mas 
por outros fatores. Em 1920, quando a gripe espanhola asso-
lou o mundo de 1918-1920, 37.000 mil brasileiros morreram 
(0,12% da população). Estávamos há poucos mais de 30 anos 
do fim da escravidão e o país apresentava, quase em sua to-
talidade, ausência ao acesso às informações adequadas de 
proteção à doença e seria impossível a aplicação de um iso-
lamento social. Somente o uso de máscaras e lavagem das 
mãos pôde ser difundido entre as pessoas. Nesta ocasião a 
comunidade de índios foi fortemente atingida no Brasil.1,2  

Em meados de junho de 2020, o Brasil já contava com 
aproximadamente 50.000 mortos na pandemia pelo corona-
vírus (0,02% da população). Se mantidos os mesmos núme-
ros da gripe espanhola, devemos atingir 264.000 brasileiros 
mortos.

É natural que tudo que estamos vivendo hoje, tais como 
ausência de evidências científicas nível A, informações 
desencontradas, devaneios sociais, charlatões, imprensa 
politizada, descontrole social, falta de liderança de gestores, 
insegurança, medo, desvios psicológicos e até mesmo revistas 
científicas publicando falsos trabalhos, são manifestações 
típicas de todas as pandemias que a humanidade enfrentou. 
Basta estudarmos o passado sobre pandemias.1

Todavia, diferente das outras pandemias que o mundo 
enfrentou, essa de 2020, foi recebida com um palco mui-
to diferentes das demais. A humanidade reconhece agora 
o agente causador desde o primeiro instante, conhece sua 
transmissibilidade, a globalização estimulou a disseminação 
rápida do vírus e a internet permitiu que informações pu-
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dessem ser repassadas imediatamente e assim permitir uma 
defesa melhor dos seres humanos em seus diferentes habita-
res. Entretanto, os mesmo recursos que agora dispomos de 
controle da doença, também serviram para a exposição da 
maldade e inabilidade humana  em lidar com seus interesses 
pessoais e, nestes contextos geográficos e culturais, temos 
“fake news”, uso político da doença e do adoecimento, uma 
imprensa parcial e politizada que podem ser vistos em todos 
os países por onde a doença passou, inclusive no Brasil. 

A pandemia veio como um tsunami onde o foco central, 
o olho do furacão, foi a cidade chinesa de Wuhan, um centro 
tecnológico da indústria de moda na Ásia. O paciente zero 
foi divulgado pela grande mídia como sendo um indivíduo 
que comeu um pangolin e frequentava mercados de animais 
silvestres na China. No próprio Brasil, onde a caça de ani-
mais silvestres é proibida, o hábito de alimentar-se desses 
animais ainda é presente no país, mais notadamente no Nor-
deste e no Norte.

Estudos atuais indicam que entre outubro e novembro 
de 2019, um novo patógeno estava adaptando-se ao corpo 
humano. Diz assim, nestes dois meses, houve uma busca ex-
cessiva aos verbetes “tosse”, “sintomas respiratórios” e “diar-
reia” na internet na região de Wuhan.3 À luz do conhecimento 
sanitário, a doença foi inicialmente considerada uma gripe, 
amplamente posta em dúvidas por renomados médico-
historiadores brasileiros. De fato, quando a doença chega ao 
ocidente, fortemente atingindo países como Itália e Espanha, 
reconheceu-se que não se tratava de uma gripe, mas de uma 
pneumonia e, mais posteriormente, de um processo imuno-
inflamatório decorrente do contato das vias aéreas pelo 
vírus, que em seguida atingia o sistema nervoso central, pele, 
pulmões, coração, rins e fígado, levando o indivíduo à morte, 
mais frequentemente, por dificuldade respiratória e hipóxia.

Em dezembro de 2019, vários casos de pneumonia já 
eram identificados em Wuhan, província de Hubei, Repúbli-
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ca Popular da China, que exibiram uma apresentação clínica 
indicativa de pneumonia viral. O agente causador foi identi-
ficado como um novo coronavírus provisoriamente denomi-
nado 2019-nCoV, em seguida alocado como outro membro 
da espécie coronavírus relacionado à Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave. Com base em sua estreita relação gené-
tica com SARS-CoV (e um grande número de coronavírus 
animais “semelhantes a SARS” isolados principalmente de 
morcegos), o novo coronavírus foi nomeado SARS-CoV-2. 
A doença causada pelo SARS-CoV-2 em humanos foi deno-
minada pela OMS como “doença de coronavírus 2019”, em 
suma, COVID-19 através do Coronaviridae Study Group 
(CSG), um grupo de trabalho do Comitê Internacional de 
Taxonomia de Vírus (ICTV), responsável pela taxonomia e 
classificação de vírus na família Coronaviridae.

Início da pandemia

No foco inicial da pandemia até o acometimento de po-
pulações com melhor qualidade de acesso à saúde no oci-
dente, a doença veio como uma onda rápida pelo qual não 
houve tempo para um preparo adequado e populações em 
países do oriente médio, do ocidente, da África, da Europa e 
por final das Américas pudessem ver seus patrícios entran-
do para a lista de mortos. Hoje, junho de 2020, no mundo, já 
morreram mais de 400 mil pessoas.

No dia 23 de janeiro de 2020, o coronavírus já é identifi-
cado na China, França, no Vietnã e no estado de Washington 
(EUA) com 622 casos mundiais confirmados e 17 mortos.3

A Organização Mundial de Saúde, OMS, mostrou-se 
muito insegura nas orientações aos países sobre a doença. 
O seu porta-voz, Christopher Lindmeier, e o diretor-geral 
da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primeiro 
diretor da instituição que não é médico, foram várias vezes 
à TV prestar declarações sobre a doença, por vezes, conside-
radas desastrosas (Quadro 1).
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Quadro 01. Eventos relacionados às informações da OMS à 
população mundial

Em 24 de janeiro de 2020 a doença foi documentada 
na Europa e sete países europeus se juntaram para encon-
trar uma droga para tratamento. Em fevereiro de 2020, a 
hidroxicloroquina, baseada em estudos observacionais, foi 
divulgada como eficaz no tratamento da doença pelo médi-
co francês Didier Raoult, de Marselha. Num terceiro estudo, 
usando um coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina em 
seguida, esse mesmo médico anuncia o desejo de angariar 
pessoas para submeter-se a um estudo para provar a hipó-
tese, mas não obteve participantes para colaborar. Em feve-
reiro de 2020, a OMS leva uma comissão de investigadores 
para detectar a origem da pandemia na China pela necessi-
dade de identificar o animal causador da peste, no dizer da 
epidemiologista Maria Van Kerkhone.3,4 

Os estudos do Dr. Raoult foram difundidos na Europa 
chegando à Espanha. Em Madrid, uma médica hispano-bra-
sileira, Dra Marina Bucar Barjud (Figura 1), internista re-
centemente instalada no Hospital Puerta Del Sur, entra em 
contato com a droga com seus colegas médicos e percebe 
claramente sua eficácia nos pacientes tratados na forma ini-
cial da doença fazendo diminuir os pacientes internados no 
hospital onde trabalhava.
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Figura 1. Dra Marina Bucar Barjud

Em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Bra-
sil identificou três casos suspeitos da doença no país; um em 
Minas Gerais, onde o paciente havia chegado de Wuhan, e 
outro em Porto Alegre e Curitiba suspeitos.4

Por orientação do Ministério da Saúde, o Brasil manda 
recolher 34 dos 58 brasileiros que estavam em Wuhan e ao 
regressarem ao país, ficarão em quarentena em Anápolis 
(GO).  Em 5 de fevereiro, após o Senado aprovar as regras 
para trazer esses brasileiros, o procedimento foi realizado.  

Em 25 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Saúde do Es-
tado de São Paulo confirmou o primeiro caso da COVID-19 
no Brasil. Tratava-se  de uma mulher de 61 anos que há 4 
dias havia chegado da Itália e no dia seguinte o Ministério 
da Saúde informa que estava monitorando 20 casos suspei-
tos, sendo 12 deles vindo da Itália.7,8

Em 28 de fevereiro de 2020 é confirmado o segundo 
caso da doença, também em São Paulo e o país já apresenta 
182 casos suspeitos em 16 estados sendo 85 em São Paulo.9,10  

Em 02 de março de 2020 é liberado pelo Ministério da 
Saúde 30 mil kits de testes de diagnóstico específico para o 
Amazonas, Pará, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco, Ser-
gipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas 
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Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Paraná.4 

Em 2 de março de 2020 o Presidente Jair Bolsonaro anun-
cia medida provisória que autoriza a suspensão de contrato 
de trabalho por até quatro meses e em 23 de março o gover-
no anuncia restrições para a entrada de estrangeiros no país, 
exceto dos Estados Unidos.4

Em 6 de março de 2020 mais 4 casos foram confirmados, 
sendo que um deles no Rio de Janeiro e outro no Espírito 
Santo e no dia seguinte o Ministério da Saúde já confirmou 
14 casos com 728 casos suspeitos em 23 estados.10,11

Em 10 de março de 2020 é confirmado o primeiro caso 
no Rio Grande do Sul.12 

Em 11 de março de 2020 é confirmado o segundo caso 
em Brasília e o governador decretou a suspensão das aulas 
nas escolas públicas por 5 dias.13 No mesmo dia a Organi-
zação Mundial de Saúde declarou que o mundo está sobre 
uma pandemia e o Brasil já tem 876 casos suspeitos.

Em 13 de março de 2020 é anunciado o primeiro caso 
curado no Brasil.4,14 No dia anterior haviam notificados 72 
casos em São Paulo, 6 no Paraná, 3 em Goiás, 2 no Rio Gran-
de do Sul, 2 em Pernambuco, 2 em Santa Catarina e um na 
Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.15

Mais de 4.000 médicos se inscreveram para atuar nos 
postos de saúde, reforçando o atendimento da população no 
Ministério da Saúde.4

O Chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social 
da Presidência, Fabio Wajngarten, integrante da comitiva 
presidencial que acabava de chegar dos EUA testa positivo. 
A contra-prova do exame do presidente Jair Bolsonaro, pre-
sente na mesma comitiva, dar negativa.16

Em 14 de março de 2020 o Ministério da Saúde já infor-
ma que existem 121 casos confirmados no país e 1.496 casos 
suspeitos.17
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Em 17 de março de 2020 morre o primeiro brasileiro 
com COVID-19. Trata-se um paciente com 62 anos que esta-
va internado num hospital particular de São Paulo. O Brasil 
já tem 291 casos confirmados, 8.819 casos suspeitos e 1.890 
casos descartados.18

Em 18 de março de 2020 os ministros Bento Albuquer-
que e Augusto Heleno testam positivo para a COVID-19.19

Em 19 de março de 2020, o presidente dos EUA, Do-
nald Trump anunciou que o FDA tinha aprovado o uso da 
cloroquina no tratamento da doença para pacientes graves. 
Assim, não havendo trabalhos científicos de evidência A, 
os estudos observacionais e clínicos foram valorizados para 
conseguir essa liberação. 

Por ser declarado que o isolamento social era importan-
te, em 22 de março de 2020 a avenida Paulista, em São Paulo, 
estava sem nenhum veículo circulando e em 28 de março de 
2020, Nova York estava vazia decorrente do distanciamento 
social imposto à cidade. 

Em 20 de março de 2020, o Senado Federal realiza sua 
primeira seção virtual em razão da pandemia e era exata-
mente para votar o estado de calamidade pública em meio 
à pandemia para COVID-19 e o Ministério da Saúde declara 
reconhecimento de transmissão comunitária no país estimu-
lando que os gestores adotem medidas de distanciamento 
social.4,20

Em 20 de março de 2020 dá baixa num hospital em 
Teresina um paciente obeso, empresário, proveniente de 
Parnaíba, com COVID-19. No dia 24 de março o paciente 
internado grava, num celular, envia  mensagem à família so-
licitando que o médico lhe prescreva hidroxicloroquina tal 
qual a importância e o impacto que esse medicamento havia 
viralizado nas redes sociais. Três dias depois, depois da li-
beração do Ministério da Saúde, o paciente tomou o medica-
mento já em fase tardia da doença e em 30 de março de 2020 
veio a falecer. 
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Em 24 de março de 2020 o Amazonas registra sua pri-
meira morte.21 Em 28 de março o Piauí registra sua primeira 
morte. Trata-se do Prefeito de São José do Divino.18,22

Em 25 de março de 2020 o governo anuncia repasse de 
R$ 600 milhões para estados e municípios reforçarem o pla-
no de contingência para enfrentamento do novo coronavirus 
e o Ministério da Saúde anuncia a liberação de 3,4 milhões 
de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina para uso em 
pacientes em forma graves da doença.4 Em 29 de março já 
haviam morrido pela doença no Brasil 111 pessoas.

Em 30 de março de 2020 o Hospital Sírio Libanês, hos-
pital de São Paulo, afastou do trabalho 134 funcionários que 
testaram positivo para coronavirus.23

Em 30 de março de 2020 a distribuição de casos está for-
temente presente na China, Paquistão, Irã, Itália, Espanha e 
região do nordeste americano, entretanto está presente em 
todos os continentes e na maioria dos países.6   

O Superior Tribunal de Justiça autorizou que cerca de 
3 milhões de reais, derivados do delator Daniel Gomes da 
Silva, sejam destinados ao combate ao coronavírus e o juiz 
federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª. Vara Federal Cível de 
Brasília, determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e parti-
dário a fim que disponibilizado para o Governo federal para 
uso nas atividades de combate à nova doença.24,25

Em 01 de abril de 2020, é criado um grupo de What-
sApp, capitaneado pelo médico Luiz Ayrton Santos Júnior, 
que tinha por objetivo aglutinar gestores, médicos e profis-
sionais envolvidos diretamente no controle e linha de frente 
da doença. Inicialmente o grupo reuniu médicos piauienses 
e estrangeiros, ocasião pelo qual a Dra. Marina Bucar Barjud, 
residente em Madrid, pode expor pela primeira vez sua ex-
periência no tratar de pacientes acometidos pelo coronavirus 
aos brasileiros. O grupo foi batizado de CORONAPIAUÍ. Do 
primeiro grupo, mais quatros outros foram criados, para dar 
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acesso a mais médicos brasileiros, que prontamente, ao to-
marem ciência do que o grupo vinha realizando, manifesta-
ram o desejo de participar dele. O grupo serviu de base para 
apresentação do primeiro protocolo brasileiro no enfrenta-
mento da doença.

Em 02 de abril de 2020 o governo brasileiro passar a re-
comendar que todas as pessoas passem a usar máscaras de 
proteção, mesmo caseiras, podendo serem feitas de algodão, 
tricoline e TNT e precisam cobrir totalmente a boca e o nariz 
e que tenham, no mínimo, duas camadas de pano.

A partir de 06 de abril de 2020, o Dr. Marcus Sabry, neu-
rologista piauiense, começou a postar uma série de vídeos 
pessoais, onde faz uma análise crítica sobre os trabalhos 
científicos apresentados nas mídias sociais e passa a ser uma 
das personalidades mais curtidas em redes sociais.25

Em 08 de abril de 2020 já havia aproximadamente 800 
mortes e 16.000 casos da doença no país. Desses, 30 no Ama-
zonas, 18 na Bahia, 100 no Rio de Janeiro, 428 em São Paulo 
e 53 no Ceará. Fortaleza tem vôos diretos para Milão e um 
forte vínculo turístico com a Europa.26-28 Amazonas, São Pau-
lo, Ceará, Rio de Janeiro, Amapá e Distrito Federal passam a 
ser os estados que mais preocupam.

Em 10 de abril de 2020 o Governador do Rio Grande do 
Sul apresentou um corte de 30% no seu salário para ser des-
tinado à assistência na COVID-19 e em 15 de abril é registra-
do a primeira morte pela COVID-19 no Tocantins, o último 
estado a apresentar a doença.29,30

Em 13 de abril de 2020 o Amazonas recebe profissionais 
para dar assistência no combate ao coronavírus tal qual o 
agravamento do número de casos quando Hospital Delphi-
na Aziz entra em colapso.18,29 

Em 15 de abril de 2020 Fortaleza passa a ser a cidade 
com maior incidência de casos no Brasil.

Em abril de 2020 o Laboratório Sanofi emite e-mail desti-
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nados aos médicos brasileiros, hipertrofiando as consequên-
cias pelo uso da droga e alertando os médicos sobre seu uso 
com esse destino (Quadro 2).

Quadro 2. E-mail recebidos pelos médicos brasileiros do La-
boratório SANOFI em abril de 2020.

Em 21 de abril de 2020 a Associação Médica Brasilei-
ra registram 3,1 mil denúncias de falta de equipamentos de 
proteção individual para atender pacientes com coronavírus 
e a taxa de letalidade é de 6,3% no país.4  

De 24 de abril a 20 de maio de 2020 é notório o 
crescimento da doença no Brasil e nos EUA. Os estados que 
mais sofreram nesta fase no Brasil foram o Amazonas, Ceará, 
Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.7
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Em 24 de abril de 2020 o Brasil ultrapassa mais de 50.000 
casos da doença e em 30 de abril ultrapassa a China em nú-
meros de confirmados, agora 87.000 casos.18,31

Em 27 de abril de 2020 a ANVISA – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – aprova a realização de testes rápi-
dos por farmácia e drogarias promovendo a facilidade de 
acesso aos testes pois até então somente hospitais e clínicas 
podiam fazer. 

Em 02 de maio de 2020 o Governador Flavio Dino, do 
Maranhão, determinou lockdonw na ilha de São Luis, tornan-
do-se o primeiro estado a adotar o isolamento total.33   

Em 03 de maio de 2020, o Dr. Sabas Carlos Vieira publi-
ca um treinamento voltado para médicos sobre a COVID-19 
no YouTube que viralizou em todo o país.5   

Em 09 de maio de 2020 o Congresso Nacional decreta 
luto oficial de três dias em razão do país ter atingido 10 mil 
mortos pela doença em nota assinada pelo presidente da Câ-
mara Federal e do Senado.

Em 13 de maio de 2020 o presidente Jair Bolsonaro volta 
a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento pre-
coce, droga ainda não aceita pela totalidade de cientistas do 
país. No dia seguinte é instituído o Gabinete de Crise para 
Enfrentamento da COVID-19 no Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Em 19 de maio de 2020 a COVID-19, com mil mortes 
por dia, torna-se a maior causa de mortes no Brasil, superan-
do as doenças cardiovasculares que morrem 980 pessoas/
dia, câncer que morrem 624/dia e acidentes em que morrem 
413/dia.4  

Até meados de maio, o Brasil a taxa de contágio brasilei-
ra era de 1.1, ou seja, cada pessoa contaminada transmitia a 
doença para outra pessoa enquanto  no início da pandemia 
essa taxa era de 3. O Brasil tem a menor taxa de mortalidade 
por 100 mil habitantes entre os 10 países mais atingidos. O 
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Brasil tem uma taxa de 6,8% e essa taxa também varia de es-
tado para estado, pois é de 10,4% no Rio de Janeiro e 1,7% no 
Tocantins. A idade também é importante, o Brasil tem 14% 
da população abaixo de 19 anos, mas esse grupo etário cor-
responde a 1% das pessoas que morreram com COVID-19. Já 
as pessoas com mais de 60 anos que são 13% da população 
são responsáveis por 72% dos mortos. Outro ponto impor-
tante é que 70% dos mortos tinham comorbidades como car-
diopatias (46%), diabetes (35%) e pneumonia (9%).34 

Em 27 de maio de 2020 o Brasil atinge 411.821 casos da 
doença quando em uma semana foram diagnosticados 100 
mil novos casos, tornando o quinto país do mundo em mais 
vítimas fatais pela doença.4 Segundo o Ministério da Saúde 
dados mostram que o pico da doença foi em 14 de maio a 
despeito que, em razão de ser um país continental, cada es-
tado evoluiu de modo diferente (Gráfico 1).

Gráfico 1. Pico do coronavírus numa visão global sobre o 
número de casos no Brasil até jun/2020.

Em 28 de maio de 2020 os números da doença vão ficar 
semelhantes até 11 de junho de 2020 quando a doença está 
fortemente alastrada na Europa, principalmente seu oeste e 
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nas Américas que acometia principalmente Canadá, EUA, 
México, Peru, Colômbia, Brasil e Chile. O Japão volta a en-
trar nesta lista como outro país fortemente afetado. A Aus-
trália identificava a doença apenas nos grandes centros ur-
banos do sul do país e também na Tasmânia. Curiosamente, 
exceto a África do Sul, o continente africano continua com 
baixa incidência, mesmo considerando as subnotificações.6,18 

Em 04 de junho de 2020 o Ministério da Saúde que vi-
nha anunciando o número de casos as 19h todos os dias pas-
sa a publicização do balanço às 22h mesmo dia que o Brasil 
se torna o terceiro país do mundo que mais perdeu cidadãos 
para a doença. 72% das cidades brasileiras já tem a doença.4

Em 05 de junho de 2020 o Brasil recebe o primeiro lote 
da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford e dois 
mil brasileiros serão vacinados nas próximas três semanas.  

Em 16 de junho de 2020 pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) indica que 10,5% da popu-
lação brasileira já apresentou pelo menos um dos sintomas 
ligados à COVID-19.4

Em 19 de junho de 2020 o Brasil ultrapassa 1 milhão de 
casos da doença com 50 mil mortes, importante no avanço 
da doença no mundo (Tabela 1).
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Tabela 1. Evolução dos números de casos mundiais confir-
mados, de óbitos e de curados na pandemia pelo coronaví-
rus em 2020.
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Em 22 de junho de 2020, capitaneados pelo jornalista 
Alexandre Garcia, é realizado uma live com médicos que de-
fendiam a necessidade de atendimento precoce no controle 
da doença. Reuniu médicos como a Dra. Luciana Cruz, Dra. 
Rute Costa, Dr. Anthony Wong, Dra. Nise Yamagushi, Dra. 
Alexandra Mesquita, Dr. Paulo Guimarães, Dra. Carine Pe-
try, Dr. Glauco Rogério, Dr. Roberto Filho, Dra. Hercília Pi-
menta, Dr. Roberto Zeballos, do prefeito de Porto Feliz (SP), 
Dr. Cassio Prado, que apresentou sua excelente performance 
no controle da doença em sua cidade. O alcance da live sur-
preendeu a todos e foi um marco em defesa do tratamento 
precoce. 

Em 25 de junho de 2020, com 1,1 mil mortes diárias, a 
taxa de letalidade no país é de 4,5%.4 

Desta forma, desde os tempos iniciais, o obscurantismo 
paira sobre o planeta como uma força contrária à razão e à 
ciência. O Papa Inocêncio III, em relação ao turbilhão racio-
nal de descobertas renascentistas afirmou na época que: “tu, 
homem, andas a investigar ervas e árvores, penetras sem 
pudor nos segredos da natureza, tal como árvores em suas 
raízes, mas as ervas, as árvores nos dão azeites, aromas e 
frutos, além de sombra. E tu, que produzes além de urina, 
escarros, espermas e excrementos?”.2   

Uma pandemia muda os conceitos e as certezas. O que 
se espera é uma postura mais humanista da sociedade ao 
passar por uma pandemia. Reconhecer que desde um mer-
cador no Vietnã até o Rei da Inglaterra, todos podem ser víti-
mas de um mesmo mal. A infecção e a doença infecciosa não 
nos escolhem pela cor dos olhos, estatura ou a quantidade 
de dinheiro que temos num Banco. O primeiro português a 
morrer do coronavírus foi o proprietário do maior banco pri-
vado do país e, como se comentou, morreu pedindo o bem 
mais simples e barato para um ser humano, que todo ser 
vivente possui gratuitamente para viver: o oxigênio.   

Seis vacinas estão sem avaliadas em estudos no mun-
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do. A Moderna Therapeutics dos EUA nomeou sua vacina 
como mRNA-1273. A Inovio Pharmaceuticals também dos 
EUA desenvolve o INO-4800. A ADS-nCOV vem sendo es-
tudada pelo CanSino Biologics na China. A LV-SMENP-DC 
no Instituto Médico Genoimmune de Shenzhen na China. 
Uma outra mais vacina é estudada no Instituto de Produtos 
Biológicos da China e por último, no Reino Unido, a Uni-
versidade de Oxford estuda a ChAdOx1. Há trabalhos mos-
trando e defendido por alguns autores que, pela natureza 
do vírus, a imunidade natural adquirida com a doença teria 
uma duração muito curta.         

Após quase 6 meses de pandemia, em 22 de junho de 
2020, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
emite documento37 se posicionando contrária ao tratamento 
precoce da doença antes que os remédios disponíveis tenham 
comprovação científica (Quadro 3 - A) e em 17 de julho de 
2020 a Sociedade Brasileira de Infectologia informa em do-
cumento38 que não há evidencias para que o tratamento pre-
coce seja instituído pois não existem evidências científicas 
confirmadas para o uso de drogas como a hidroxicloroquina, 
a cloroquina, vitaminas C e D, a ivermectina, o tocilizumabe, 
nem do uso de anticoagulante em dose terapêutica de roti-
na em pacientes hospitalizados com COVID-19. Afirma que 
os corticóides só devem ser utilizados nas formas graves da 
doença ou quando associado à necessidade de oxigeniote-
rapia, o uso de plasma convalescente necessitam de estudos 
e o antiviral Remdisivir demonstrou redução do tempo de 
recuperação em pacientes nas formas moderadas e graves 
(Quadro 3 - B).   
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Quadro 3. Informe da Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia em 29.06.2020 - A. Informe da Sociedade Brasi-
leira de Infectologia em 30.06.2020 - B
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 As autarquias médicas como o Conselho Federal de 
Medicina, entretanto, garantem aos médicos a liberdade de 
escolhas e prescrição no tratamento da COVID-19.

Em 1º. de julho de 2020 é veiculado em mídias sociais 
vários artigos que demonstram uma redução da mortalidade 
na COVID-19 quando hidroxicloroquina e azitromicina são 
dadas ao paciente na fase inicial e moderada da doença.39-42
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Figura 2. O pêndulo oscilante. Cada balanço do pêndulo (co-
luna da esquerda) ilustra mudanças no discurso sobre o uso 
da hidroxicloroquina no COVID-19 como resultado de even-
tos importantes (coluna do meio). A linha do tempo sobre a 
quantidade de menções na mídia sobre a falta de hidroxi-
cloroquina e hidroxicloroquina + (dados extraídos de www.
mediacloud.org, coleção de fontes principais dos EUA 2018 
*) é apresentada graficamente na coluna da direita. As cur-
vas mostram uma média de 4 dias de avanço.43

Conclusão
Existe a necessidade de tirarmos dessa pandemia muito 

aprendizado, cuja história nem sua cronologia termina aqui. 
O mundo sofreu uma única “onda” na COVID-19 e não sa-
bemos sobre o futuro. Também análises clínicas ainda pre-
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cisam ser feitas para esclarecer se os pacientes curados da 
doença, não desenvolverão sequelas e se a ciência irá dispor 
de uma medicação verdadeiramente eficaz. Contínuo apren-
dizado.  
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Introdução

Coronavírus é uma família de vírus que causam infec-
ções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos fo-
ram isolados em 1937, mas somente em 1965 foram descritos 
como conhecidos hoje, em decorrência do perfil na micros-
copia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus co-
muns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais 
propensas a se infectarem com os tipos mais comuns do ví-
rus em humanos, que são o alpha coronavírus 229E e NL63 
e o beta coronavírus OC43, HKU1.

 O vírus é transmitido principalmente por partículas lan-
çadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Essas 
partículas são pesadas demais para ficarem no ar e rapidamente 
caem no chão ou na superfície das roupas, móveis e demais objetos. 
Assim, a contaminação acontece ao respirar, se estiver a me-
nos de dois metros de distância de uma pessoa que tem Covid-19 
(orientações recentes falam em distanciamento de um metro), ou 
por tocar uma superfície contaminada e depois tocar os olhos, nariz 
ou boca sem lavar ou higienizar as mãos. 

 Portanto, as primeiras, e talvez mais importantes medidas 
de proteção, são o distanciamento entre as pessoas, a desinfecção de 
superfícies e objetos, lavar as mãos constantemente e evitar tocar 
os olhos, boca e nariz, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS).
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O SARS-CoV-2, conhecido como novo coronavírus, sur-
giu na China e desde o início de fevereiro a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) passou a chamar oficialmente a 
doença causada por este vírus de Covid-19.  COVID signi-
fica Corona vírus disease (Doença do Coronavírus), enquanto 
“19” se refere a 2019, quando os primeiros casos foram di-
vulgados em Wuhan, na China, no final de dezembro.  Com 
uma taxa de transmissão elevada (Ro), inicialmente estima-
da entre 2,3 e 3,5, somada à população totalmente exposta, 
sem imunidade por se tratar de uma nova doença, houve 
uma disseminação rápida para todos os continentes. Sabe-se 
que o controle da progressão da doença só ocorre com uma 
R0 abaixo de 1,0.

A OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o sur-
to da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 
constitui uma emergência de saúde pública de importância 
internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

Em 11 de março de 2020, a epidemia causada pela Sín-
drome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-
-CoV-2) tornou-se uma preocupação global e passou a ser 
rotulada como uma pandemia, com uma previsão catastró-
fica quanto ao número de contaminados e mortos, em um 
curto espaço de tempo. 

Até o dia 15 de julho de 2020 foram confirmados mais 
de 13 milhões da casos e mais de 550 mil mortes registradas 
no mundo. Estima-se que os casos confirmados representem 
entre 10 e 20% dos casos contaminados, assintomáticos, que 
não fizeram testes diagnósticos ou que os resultados destes 
testes foram falsos-negativos.

Qualquer tentativa para conter a transmissão da doença 
deve levar em consideração a forma de contágio do SAR-
S-CoV-2, que ocorre de uma pessoa para outra por meio 
de gotículas respiratórias eliminadas por alguém contami-
nado, assintomático ou não, ao espirrar ou tossir, durante 
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o período de incubação que dura até 14 dias. Essas gotícu-
las só permanecem no ar por um curto período de três horas 
e não avançam a uma distância superior a dois metros, de-
pois precipitam contaminando objetos e superfícies. 

Também é fundamental levar em consideração o tempo 
de permanência do vírus exposto ao meio ambiente, princi-
palmente no ar, superfícies de objetos e fezes. Em estudos 
experimentais, observou-se que continuam viáveis em ae-
rossóis por um período de três horas, por três dias em plás-
ticos e aço inoxidável, por quatro horas em cobre e por 24 
horas em papel. 

As pessoas são consideradas mais contagiosas quando 
estão mais sintomáticas. Porém, também foi comprovada a 
propagação do vírus antes que as pessoas apresentem sin-
tomas, no período de incubação. A transmissão no período 
pré-sintomático ajuda a explicar a alta transmissibilidade em 
domicílio, asilos, ambientes fechados e entre profissionais de 
saúde. Estudos recentes sugerem que as pessoas podem ser 
infecciosas um a três dias antes do aparecimento dos sinto-
mas, e que a carga viral tende a cair após aproximadamente 
uma semana de sintomas. Casos mais graves podem trans-
mitir o vírus por mais tempo, embora não haja completo co-
nhecimento sobre o tempo que um paciente grave transmite 
o vírus. Diante destas dúvidas, a recomendação é para um 
isolamento de 14 dias a partir do início dos sintomas ou do 
diagnóstico e naqueles que mesmo assintomáticos o exame 
diagnóstico foi positivo. Há necessidade de testar e colocar 
em quarentena todos os contactantes, particularmente aque-
les dos grupos de risco.

Embora o vírus tenha sido encontrado em amostras de 
fezes de pacientes infectados, ainda não houve relatos de 
transmissão fecal-oral, sendo o risco de transmissão por essa 
via muito baixo, embora um estudo realizado no Japão su-
gira essa possibilidade de transmissão. Não se sabe quanto 
tempo resistem em esgotos e fezes. 
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Até o momento não há evidência de transmissão do ví-
rus por água, tampouco há evidência da sua transmissão 
através do uso de piscinas e banheiras de hidromassagem. 
O uso adequado, a manutenção e desinfecção regulares (por 
exemplo, com cloro) devem remover ou inativar o vírus que 
causa a COVID-19.

Assim, neste cenário de propagação da doença, onde 
há um rápido avanço no número de infectados, as medidas 
de prevenção são consideradas medidas de saúde pública, 
ganham destaque especial e podem ser classificadas como 
medicamentosas e não medicamentosas com alcance indivi-
dual, familiar, ambiental e comunitário ou social. 

Algumas destas medidas são universais e obrigatórias, 
aplicadas da mesma maneira no mundo inteiro, outras de-
pendem das características locais e individuais de cada país, 
cabendo aos gestores e à população quais medidas deve-
rão adotar, como deverão implementá-las e durante quanto 
tempo permanecerão. 

As principais medidas individuais adotadas são uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s), higienização 
das mãos, uso de máscaras e distanciamento interpessoal. A 
principal medida de proteção familiar consiste na quaren-
tena e as medidas de proteção social são isolamento parcial 
ou total (bloqueio total - lockdown), cada uma com suas par-
ticularidades, que serão abordadas neste capítulo, e que fo-
ram comprovadamente eficazes na contenção do número de 
infectados e para evitar o colapso do sistema de saúde nos 
países em que foram adotadas, como por exemplo, China, 
Itália, Espanha, Portugal, Suíça, Coreia do Sul e Brasil, den-
tre outros.

As medidas individuais incluem a lavagem das mãos, a 
proteção respiratória e o distanciamento social. O distancia-
mento social, por sua vez, abrange o isolamento de casos, a 
quarentena aplicada a contatos e não frequentar locais com 
aglomerações de pessoas. 
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Outra medida individual é o uso de máscaras, recomen-
dado para indivíduos com infecção confirmada ou suspeita, 
e seus cuidadores e contatos. A OMS inicialmente não reco-
mendou o uso de máscaras por pessoas assintomáticas, ba-
seada na falta de evidência de sua efetividade para redução 
da transmissão na epidemia anterior da influenza, além de 
dar a falsa sensação de proteção. Contudo, hoje, seu uso dis-
seminado está sendo recomendado e em algumas cidades e 
países, o uso é obrigatório sob pena de multa para quem não 
seguir esta recomendação.

 O uso de protetores faciais, os face shield, não substi-
tui a máscara convencional, sendo a sua utilidade, em geral, 
para evitar que gotículas de saliva contaminadas alcancem o 
rosto, inclusive os olhos, de quem está usando. Não tem in-
dicação para uso disseminado, por toda a população, estan-
do reservado para proteger profissionais da saúde, em seu 
ambiente de trabalho, principalmente durante a realização 
de procedimentos ou ao examinar pacientes a uma distância 
menor que um metro. O uso do protetor facial pela popula-
ção dar uma sensação falsa de segurança e leva a relaxamen-
to de outros cuidados que são mais importantes.

As medidas ambientais referem-se ao arejamento e ex-
posição solar de ambientes e à limpeza rotineira de ambien-
tes e superfícies, procedimentos que ajudam a eliminar os 
vírus. O SARS-CoV-2, assim como o vírus influenza, pode 
permanecer estável fora do corpo humano, em aerossóis 
e diferentes superfícies, por até três dias, como no caso do 
plástico e do aço inoxidável. Deve-se ter atenção especial 
com a limpeza de botões de elevador, corrimãos, apoios em 
veículos de transporte público, maçanetas de portas, tecla-
dos de máquinas de pagamento com cartão, smartphones, 
estações de trabalho, entre outros objetos e superfícies que, 
ao estarem contaminados, podem contribuir para a propa-
gação do vírus. 

O mais importante a se saber sobre a presença de co-



54

ronavírus em superfícies é que elas podem ser facilmente 
limpas com desinfetantes domésticos comuns, que matam o 
vírus. Se usar solução com cloro, deve estar na concentração 
de 2,5 a 5%. Como sempre, limpe suas mãos com um higie-
nizador à base de álcool ou lave-as com água e sabão. Evite 
tocar nos olhos, na boca ou no nariz. 

 As medidas comunitárias são ações tomadas por 
gestores, empregadores e/ou líderes comunitários para 
proteger a população. Incluem a restrição ao funcionamento 
de escolas, universidades, locais de convívio comunitário, 
transporte público, além de outros locais onde há 
aglomeração de pessoas, como eventos sociais, esportivos, 
teatros, cinemas e estabelecimentos comerciais, que não são 
caracterizados como prestadores de serviços essenciais.

  No Brasil, o Ministério da Saúde orienta cuidados 
básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir 
infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronaví-
rus. Entre as medidas estão:

•	 Lavar as mãos, até a altura dos punhos, frequente-
mente com água e sabonete por pelo menos 20 segun-
dos, respeitando os 5 momentos de higienização; 

•	 Caso não seja possível usar água e sabonete, faça hi-
gienização utilizando com um desinfetante para as 
mãos à base de álcool em gel a 70%; 

•	 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não 
lavadas ou sem a devida higienização;

•	 Evitar contato próximo com pessoas doentes, Mante-
nha distância de pelo menos um metro de outra pes-
soa que esteja com sintomas de gripe, ou seja, tossin-
do ou espirrando;

•	 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem contato físico, mas 
sempre com um sorriso no rosto;

•	 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talhe-
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res, toalhas, pratos e copos;
•	 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; uti-

lize álcool ou água sanitária com concentração de clo-
ro ativo de 2 a 2,5%, durante pelo menos 20 segundos;

•	 Ficar em casa, evitar circulação desnecessária nas 
ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. 

•	 Se estiver doente, evite contato físico com outras pes-
soas, principalmente idosos e doentes crônicos; Se 
possível permanecer em isolamento domiciliar por 
pelo menos 14 dias;

•	 Ao tossir ou espirrar, utilize lenço de papel para co-
brir o nariz e a boca ou utilize a parte interna do coto-
velo. Jogue o lenço em um recipiente fechado;

•	 Limpe objetos ou superfícies contaminadas que são 
utilizados com frequência, como celulares, mesas, 
maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

•	 Profissionais de saúde devem utilizar medidas de 
precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara 
cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de prote-
ção ou protetor facial).

•	 Para a realização de procedimentos que gerem aeros-
solização de secreções respiratórias como intubação, 
aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deve-
rá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de 
máscara N95, gorros e protetor facial;

•	 O uso de máscara, inicialmente recomendado para 
profissionais da saúde e pessoas com sintomas de 
doenças respiratórias, hoje está recomendado para 
toda a população em circulação. No ambiente domi-
ciliar, caso não haja ninguém contaminado ou com 
sintomas gripais seu uso é desnecessário;

•	 O risco de transmitir o vírus da COVID-19 pelas 
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fezes de uma pessoa infectada parece ser baixo. Em-
bora o vírus tenha sido encontrado em amostras de 
fezes de pacientes infectados, ainda não houve rela-
tos de transmissão fecal-oral; 

•	 Até o momento não há evidência de transmissão do ví-
rus por água ou esgoto. Também não há evidência da 
sua transmissão através do uso de piscinas e banheiras 
de hidromassagem. A operação, manutenção e desin-
fecção adequadas (por exemplo, com cloro) devem re-
mover ou inativar o vírus que causa a COVID-19.

As principais medidas sociais para contenção da trans-
missão e achatamento da curva epidemiológica são:  distan-
ciamento social, quarentena e isolamento.

 A) Distanciamento social

 O distanciamento social é uma das medidas não far-
macológicas para conter a infecção do COVID-19 mais efi-
cazes. Vários modelos tem mostrado impacto positivo desta 
medida, desde que seja implementada na maioria da po-
pulação durante um longo período de tempo. Seu efeito é 
múltiplo, além de achatar a curva epidemiológica, impacta 
nos aspectos políticos, fiscais, sociais, econômicos da socie-
dade, juntamente com a população socialmente vulnerável e 
economicamente desprivilegiada. Torna-se obsoleto depois 
que a população desenvolve imunidade de rebanho, após a 
infecção generalizada da comunidade, acima de 60 a 70% da 
população, após a efetiva imunização em massa ou medica-
mentos específicos para seu controle, cura e prevenção estão 
amplamente disponíveis. 

No distanciamento social, recomenda-se, por exemplo, 
que a pessoa fique em sua casa. Também é recomendado o 
fechamento de escolas, comércio e atividades não essenciais. 
O home office deve ser adotado nos casos em que esse tipo de 
forma de trabalho é permitido.
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 O distanciamento social é uma medida importan-
te para garantir a saúde de uma população diante de uma 
doença. Esse distanciamento ajuda a reduzir o número de 
casos da doença e evitar também um colapso do sistema de 
saúde.  Essa medida foi adotada em vários locais do mun-
do durante a atual pandemia de COVID-19. Apesar de ser 
uma medida dura, tem se mostrado fundamental para frear 
o avanço da doença.

 O objetivo principal é a diminuição da interação entre as 
pessoas de uma comunidade para retardar a transmissão do 
vírus e, assim, evitar um colapso do sistema de saúde local. 
É uma estratégia eficaz nos cenários onde há indivíduos 
já infectados, especialmente muitos assintomáticos ou 
oligossintomáticos, que não têm confirmação de infecção e 
não estão em isolamento. Estima-se que cerca de 80% das 
pessoas com sars-cov-2 estejam neste grupo. 

Esta medida aplica-se especialmente em locais onde 
existe transmissão comunitária*, como é o caso do Brasil, 
onde o isolamento apenas das pessoas expostas é insuficien-
te para desacelerar a transmissão.

Há dois tipos de distanciamento social: distanciamento 
social ampliado e distanciamento social seletivo. O procedi-
mento adotado para concretizar essa medida pode mudar 
de acordo com a modalidade adotada.

O distanciamento social ampliado vale para toda a po-
pulação e inclui fechamento de escolas, cancelamento de 
eventos públicos, estímulo ao teletrabalho com manutenção 
apenas dos serviços essenciais, além de outras ações que evi-
tem a formação de aglomerações. Cabe aos gestores a deci-
são desta medida que tem como objetivo a redução da curva 
de contágio e a expansão da capacidade de atendimento dos 
hospitais.

O distanciamento social seletivo, por sua vez, não apre-
senta restrições para a população geral com menos de 60 
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anos que está assintomática. Portanto, apenas aqueles indi-
víduos incluídos nos grupos de risco devem seguir as re-
comendações de permanência domiciliar. Essa medida foi 
adotada por vários países e tem sido defendida cada vez 
mais por vários governantes, especialistas e até mesmo pela 
população, particularmente por aqueles que mais sofrem 
com a queda na economia.

 No distanciamento social seletivo, o comércio é rea-
berto gradualmente, seguindo um planejamento definido 
pelos agentes públicos, e apenas uma parcela da população 
é mantida em isolamento, são os chamados grupos de riscos: 
cardiopatia, incluindo hipertensão, diabetes, pneumopa-
tia crônica, doença neurológica crônica ou neuromuscular, 
Doença Renal, Imunodepressão, obesidade, asma, doen-
ça hematológica, doença hepática, puérpera, síndrome de 
Down e neoplasia.

A adoção dessa medida pode ser bastante angustiante 
para a população, haja vista que é um momento de distan-
ciamento dos entes queridos, perda da liberdade, ócio im-
produtivo, incertezas sobre o cenário de saúde da sua comu-
nidade e a crise econômica se faz presente muitas vezes. Essa 
conjuntura, muitas vezes, afeta a saúde mental da população 
que se revela por meio do aumento de casos de suicídio e 
revolta contra os agentes públicos.

Entretanto, a COVID 19 é uma doença respiratória trans-
mitida por gotículas expelidas por indivíduos infectados e 
há necessidade de contato entre as pessoas para que ocorra 
a transmissão. Nesse cenário, o raciocínio epidemiológico é 
direto, uma vez que as estimativas atuais do número de re-
produção básico (R0 da COVID19) estão em torno de 2 a 4 
e para dobrar a curva da epidemia para baixo (R0 <1) deve-
-se evitar de 50 a 70% das transmissões possíveis. Portanto, 
o isolamento dos casos positivos mais autoisolamento pre-
ventivo de contatos (distanciamento social) são peças funda-
mentais para conter essa curva epidemiológica.
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*TRANSMISSÃO LOCAL X TRANSMISSÃO COMU-
NITÁRIA

Transmissão local: Ocorrência de caso autóctone com 
vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado.

Transmissão comunitária: Ocorrência de casos autócto-
nes sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em 
área definida; ou se for identificado um resultado laborato-
rial positivo sem relação com outros casos na iniciativa pri-
vada ou na rotina de vigilância de doenças respiratórias; ou 
se a transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias 
de transmissão.

B) Quarentena

Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a 
determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter 
sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, 
a fim de evitar que ela espalhe-se. 

O Ministério da Saúde define quarentena como: isola-
mento de indivíduos ou animais sadios pelo período máxi-
mo de incubação da doença, ou seja, pelo tempo compreen-
dido entre o contato com o agente causador e a manifestação 
dos sintomas da doença.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o tempo 
de quarentena inicia-se a partir da data do último contato 
do indivíduo com um caso clínico ou portador, ou a partir 
da data que esse comunicante sadio saiu de um local onde 
havia a fonte de infecção. Tem como objetivo garantir a ma-
nutenção dos serviços de saúde e é estabelecida em local 
certo e determinado, podendo se estender pelo tempo ne-
cessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a 
manutenção dos serviços de saúde no território.

A quarentena é um procedimento determinado median-
te ato administrativo formal estabelecido pelas secretarias de 
saúde dos estados, municípios, do Distrito Federal, Ministro 
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de Estado da Saúde, ou superiores em cada nível de gestão, 
publicado em diário oficial e amplamente divulgado pelos 
meios de comunicação.

Esse procedimento foi adotado várias vezes na história, 
embora não se saiba ao certo quando foi praticado pela pri-
meira vez. Trata-se de uma prática muito antiga, com alguns 
dos primeiros registros datando do século XIV, na Itália, 
quando a peste negra se espalhou pela Europa. Em Veneza, 
por exemplo, impedia-se que navios pudessem desembarcar 
antes que a tripulação e passageiros ficassem 40 dias em iso-
lamento. Desta época, advém o nome “quarentena”, quando 
se acreditava que esse tempo seria suficiente para os sinto-
mas das doenças conhecidas à época se manifestarem em 
pessoas que pudessem ter sido infectadas em suas viagens.

Como o paciente é mantido em quarentena varia muito, 
a depender das características de transmissão da doença e 
do local do mundo onde essa pessoa será submetida ao iso-
lamento. Atualmente, embora pela tradição o termo quaren-
tena persista, não tem período pré-determinado, devendo 
durar o tempo de incubação e transmissão da doença. No 
caso do SARS-CoV-2 o recomendado é que seja de 14 dias. 

A quarentena foi uma medida eficaz para o contro-
le da epidemia de SARS em 2003 e para a de Influenza 
em 2009. A SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) é 
desencadeada por um vírus que assustou o mundo nos anos 
de 2002 e 2003. Durante a epidemia, Pequim impôs uma 
quarentena rígida aos que tiveram contato próximo com 
pessoas suspeitas de terem a doença, ordenando que aquelas 
ficassem em suas casas. Hospitais também foram colocados 
em quarentena, impedindo a entrada e saída de visitantes. A 
SARS foi controlada em 2003, e nenhum caso foi registrado 
desde 2004. 

No contexto do coronavírus, a quarentena pode ser 
aplicada em nível individual, como por exemplo: viajantes 
internacionais ou contatos domiciliares de caso suspeito ou 
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confirmado de coronavírus, ou em nível coletivo, como por 
exemplo, passageiros de um navio ou avião, moradores de 
uma cidade, bairro ou comunidade. 

A quarentena se mostrou bastante eficaz quando asso-
ciada a busca ativa através de políticas de testes em massa, 
rigoroso rastreamento de contato e isolamento daqueles com 
resultados positivos ou com sintomas. Importante lembrar 
que em alguns países, onde não foi possível realizar a testa-
gem em massa, ou naqueles em que os testes diagnósticos se 
mostraram não-confiáveis por altas taxas de falso negativo, 
ou não puderam ser realizados pelos altos custos, a quaren-
tena foi baseada em critérios clínicos e epidemiológicos.

Essa tem sido a postura dos países que conseguiram 
manter o vírus SARS-CoV-2 sob controle, associando o auto 
isolamento preventivo de contatos, o qual impede uma gran-
de fração de possíveis cadeias de transmissão. Caso contrário, 
a população vulnerável continuará a enfrentar uma exposição 
muito alta ao vírus.  Alguns países como a Suíça e a República 
da Coréia do Sul têm adotado essa postura, esta última com 
uma redução significativa do número de casos novos.

Para avaliar a efetividade da quarentena, alguns estudos 
utilizaram o modelo SEIR (Suscetível-Exposto-Infeccioso-
-Recuperado), que representa a rapidez com que as pessoas 
vão do estado de suscetível ao de exposto, de exposto ao 
de infectado e de infectado ao de recuperado. A partir dis-
so, os estudos mostraram que as estratégias de quarentena 
na China, como restrições de tráfego e proibição de viagens, 
diminuíram significativamente a transmissão comunitária 
da infecção com resultados efetivos no controle dos estágios 
iniciais de propagação epidêmica.

Apesar disso, muitos autores discutem se a quarentena 
é realmente uma prática adequada para evitar uma grande 
epidemia. Um dos pontos de maior discussão está no fato de 
que esse procedimento determina uma limitação na liber-
dade do indivíduo (coloca-o em situações que afetam, por 
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exemplo, sua saúde mental) e desencadeia prejuízos finan-
ceiros. Outro ponto destacado é a carência de comprovação 
científica da sua eficácia no controle de doenças.

Em uma revisão sistemática publicada recentemente   in-
cluindo 29 estudos que avaliavam a eficácia da quarentena, 
os autores estudaram o efeito de vários tipos de quarentena, 
em vários países, sobre a propagação e a gravidade da CO-
VID-19. Também avaliaram estudos que haviam analisado a 
quarentena junto com outras medidas, tais como isolamento 
ampliado, distanciamento social, fechamento de escolas e hi-
giene das mãos. 

Os estudos constataram que medidas de quarentena 
reduzem o número de pessoas com doença e o número de 
mortes. Com a quarentena, as estimativas mostraram uma 
redução do número de pessoas com a doença entre  44% e  
81%. Semelhantemente, com a quarentena, as estimativas 
mostraram uma redução do número de mortes de 31% a 
63%. Combinar a quarentena com outras medidas, como o 
fechamento das escolas ou o distanciamento social, é mais 
eficaz para reduzir a propagação da COVID-19 do que ape-
nas a quarentena.

 Isolamento

 O isolamento, em qualquer uma das suas várias formas, 
tem como objetivo a restrição de contato entre as pessoas 
para diminuir a contaminação e achatar a curva de epide-
miológica de novos casos de uma doença. 

Para o sars-cov-2, esta medida, adotada em boa parte do 
mundo, é fácil de explicar, pois pelo fato da transmissão ocor-
rer basicamente pelo contato, se um sujeito está infectado e 
fica em casa, sem interagir com outros, ele não passa o vírus 
da Covid-19. Por outro lado, quem está saudável e permanece 
fechado em seu lar, não corre o risco de pegar a doença.

Entende-se, portanto, que consiste na segregação de 
pessoas infectadas, durante o período de transmissibilidade 
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da doença, em local com condições de evitar a transmissão 
direta ou indireta do agente infeccioso a indivíduos suscetí-
veis, ou que possam transmitir a outros. A medida objetiva 
a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em 
investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a pro-
pagação da infecção e transmissão local.

Segundo especialistas, o isolamento social não só é cru-
cial para conter a transmissão do vírus, como deve ser feito 
por toda a população, e não apenas os idosos, grupo mais 
suscetível a desenvolver a forma grave da doença, pelos gru-
pos de risco e pelos contaminados e seus contatos. Acredi-
tam que com essas medidas o número de casos seja +menor 
em um determinado período de tempo, assim como o pico 
da curva epidemiológica de novos casos, evitando o colapso 
do sistema de saúde. Vale ressaltar que mesmo esses espe-
cialistas concordam que a duração do isolamento deva ser 
somente por tempo suficiente para evitar o colapso da rede 
de saúde pública e privada.

São dois os principais tipos de isolamento social que 
podem ser adotados diante de uma pandemia: vertical (in-
clui a mitigação e a supressão) e horizontal. O isolamento 
vertical restringe-se a apenas um grupo de pessoas; no iso-
lamento horizontal, não há a seleção de grupos específicos, 
sendo recomendado que todos fiquem em casa. As medidas 
de isolamento social são duras e, muitas vezes, criticadas 
por parte da população, mas são necessárias para deter o 
avanço de uma de uma doença e tem se mostrado eficazes 
no combate a COVID 19.

O isolamento horizontal, no entanto, não limita grupos 
e, portanto, todos devem permanecer em casa. Isso restrin-
ge ao máximo o contato entre as pessoas, evitando, desse 
modo, uma grande propagação da doença. Esta medida, no 
entanto, é muito criticada por causar impactos graves na 
economia. Porém, muitas vezes, ele é essencial para evitar 
um aumento desenfreado da doença, o que pode provocar 
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um colapso no sistema de saúde e também causaria prejuízo 
econômico e risco de uma recessão global, com todas as suas 
consequências, como aumento do desemprego e pobreza e 
sérios impactos na rede de saúde para atendimento das de-
mais doenças.  

Pensando nisso, alguns governantes e cientistas passa-
ram a sugerir um caminho alternativo: o isolamento vertical. 

O isolamento vertical é aquele em que apenas alguns 
grupos ficam isolados, sendo selecionados os grupos que 
apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou aqueles 
que podem apresentar um quadro mais grave. Como os 
grupos de maior risco para desenvolver essa doença e 
apresentar uma forma mais grave são idosos e pessoas 
com problemas como diabetes e doenças cardiovasculares 
(incluindo hipertensão), pneumopatia, doença neurológica 
crônica, doença neuromuscular, doença renal crônica, 
imunodepressão, obesidade, asma, doença hematológica, 
doença hepática, síndrome de Down e neoplasia, em casos 
de isolamento vertical, somente eles ficariam isolados. Pes-
soas jovens e saudáveis poderiam, portanto, continuar circu-
lando normalmente.

No caso da COVID-19, por exemplo, não se sabe ao cer-
to se essa medida seria vantajosa, pois como até o momento 
acredita-se que os jovens e as crianças são importantes veto-
res da doença, o número de contaminados poderia aumentar 
rapidamente e eles, ao retornarem para casa, levariam o vírus 
para os grupos de risco. Vale ressaltar que alguns pesquisa-
dores já chamam a atenção para o fato das crianças não terem 
uma replicação viral suficiente para que disseminem a doen-
ça na intensidade que se acreditava no início da pandemia.

Em tese, o isolamento vertical permitiria que os mais jo-
vens, que não fazem parte dos grupos de risco, voltassem 
aos estudos e ao trabalho, fazendo girar a roda da econo-
mia.  Outro argumento é que estes indivíduos, abaixo dos 50 
anos, saindo de casa, invariavelmente se infectariam com o 
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coronavírus e como não fazem parte de grupos de risco, não 
teriam grandes consequências à saúde e ficariam protegidos. 
A longo prazo, isso criaria uma “imunidade de rebanho” 
e evitaria novos surtos ou epidemias provocadas por esse 
agente infeccioso. Mas novamente nos deparamos com es-
tudos questionando quando e se acontecerá realmente essa 
imunidade de rebanho.

Pesquisadores do Imperial College London, na Ingla-
terra, publicaram uma ampla pesquisa mostrando qual o 
impacto das medidas não-farmacológicas para reduzir a 
mortalidade pelo Covid-19. O trabalho avaliou diferentes 
cenários e as consequências que eles teriam tanto no Reino 
Unido quanto nos Estados Unidos. As duas estratégias prin-
cipais que foram avaliadas: 

Mitigação - foca em frear, porém não necessariamente 
parar a circulação do vírus. Protege aqueles que estão sob 
maior risco. É um isolamento vertical. 

Supressão - tenta reverter o crescimento do número de 
casos, reduzindo o máximo possível o contato social de to-
dos os habitantes. É o isolamento geral praticado em partes 
da China e em vários outros países pelo mundo. 

Os resultados mostraram que essa medidas são eficazes, 
porém precisariam do dobro de leitos de UTI para suprir a 
demanda de pacientes em estados críticos. 

 Portanto, acreditamos que caso a rede hospitalar seja 
ampliada, sob todos os aspectos, com leitos, equipamentos, 
médicos e demais profissionais de saúde qualificados e ex-
perientes, essa medida pode ser suficiente para combater a 
pandemia sem causar grandes prejuízos aos demais setores 
da sociedade. 

Quando instituir o isolamento?

Assim que o paciente for identificado como suspeito e/
ou confirmado para infecção pelo SARS-CoV-2 (agente etio-
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lógico da COVID-19), deve-se imediatamente ficar isolado 
e adotar as medidas de proteção recomendadas, sendo a 
primeira o uso de máscara cirúrgica. O atendimento deverá 
ser realizado em uma sala privativa separado dos outros pa-
cientes, mantendo a sala fechada e ventilada. Após o atendi-
mento, se o paciente estiver estável clinicamente e sem sinais 
de alarme deverá ser orientado ao isolamento domiciliar.9

Outros tipos de isolamento são:  
1. Isolamento domiciliar
O isolamento domiciliar deve ser adotado nos casos em 

que o paciente não apresenta sinais e sintomas de alarme, 
que evidenciem um estágio mais avançado de infecção, bem 
como quando não está entre as populações de risco. Esse 
tipo de isolamento requer cuidados específicos como a sepa-
ração entre o paciente e os outros indivíduos da casa, se pos-
sível em um quarto próprio com banheiro de uso exclusivo; 
além da separação de objetos pessoais e roupas. No entanto, 
pela baixa condição social de uma parcela significativa da 
população brasileira, infelizmente é inviável cumprir estas 
recomendações, pois vários membros de uma mesma famí-
lia vivem em favelas, casebres e casas com um único cômo-
do, além do problema social grave dos moradores de rua.

 
2. Isolamento em quarto privativo
Quando existir a necessidade de evolução para interna-

ção hospitalar, o paciente deverá ser alocado em quarto pri-
vativo com pressão negativa, conforme a possibilidade. Na 
ausência de pressão negativa, o isolamento deve ser reali-
zado, preferencialmente em um quarto privativo com porta 
fechada e bem ventilado. É rara a existência de leitos com 
pressão negativa no Brasil, a maioria dos hospitais não dis-
põe de leitos com esta condição técnica.

 3. Isolamento por coorte
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Considerando a possibilidade de aumento do núme-
ro de infectados, caso o sistema de saúde não disponha de 
quartos privativos para todos os casos suspeitos ou confir-
mados de infecção pelo coronavírus, deve ser estabelecido o 
isolamento por coorte, ou seja, separar em uma mesma en-
fermaria ou área os pacientes com Covid-19.

É fundamental que seja mantida uma distância mínima 
de um metro entre os leitos dos pacientes. Deve haver 
uma preocupação de se restringir ao máximo o número 
de acessos a esta área, inclusive visitantes, com o objetivo 
de se conseguir um maior controle da movimentação de 
pessoas, evitando-se o tráfego indesejado e o cruzamento 
desnecessário de pessoas e serviços diferenciados.

Os profissionais de saúde que atuam na assistência dire-
ta aos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem ser 
organizados para trabalharem somente na área de isolamen-
to, não devendo circular pelas outras áreas de assistência.

 Orientações sobre isolamento
 Os serviços de saúde devem manter um registro 

de todas as pessoas que prestaram assistência direta ou 
entraram nos quartos ou na área de assistência dos pacientes 
Covid-19. O quarto, enfermaria ou área de isolamento deve 
ter a entrada sinalizada com alerta referindo ISOLAMENTO 
a fim de evitar a passagem de pacientes e visitantes de outras 
áreas ou de profissionais que estejam trabalhando em outros 
locais do serviço de saúde. O acesso deve ser restrito aos 
profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente. O 
quarto também deve estar sinalizado quanto às medidas de 
precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou 
aerossóis (em condições específicas).

 Duração das precauções e isolamento

Até que haja informações disponíveis sobre a dissemi-
nação viral após melhora clínica, a descontinuação das pre-
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cauções e isolamento deve ser determinada caso a caso. Os 
fatores que devem ser considerados incluem: presença de 
sintomas relacionados à COVID 19, data em que os sintomas 
foram resolvidos, outras condições que exijam precauções 
específicas (por exemplo, tuberculose), outras informações 
laboratoriais que reflitam o estado clínico e alternativas ao 
isolamento hospitalar como a possibilidade de recuperação 
segura em casa.

  D) Lockdown

Lockdown é um termo em inglês, que pode ser traduzi-
do como confinamento, utilizado para a o bloqueio total de 
uma cidade, estado ou país. Essa decisão é um protocolo 
de emergência e pode vir em decreto imposto pelo estado 
ou pela justiça, sendo a medida mais rígida de isolamento 
para controlar situações consideradas extremas. Pode ser 
decretado tanto em tempos de guerra, por exemplo, como 
no combate de pandemias, como a atual. Caracterizado pelo 
bloqueio total de uma região, se destina a proibir a mobili-
dade de pessoas. É a medida mais rígida adotada durante 
situações extremas como uma pandemia. 

Tem sido usado para reduzir o ritmo de crescimento de 
casos e permitindo que o sistema de saúde de cada país con-
siga se planejar para atender os pacientes com qualidade e 
ter um melhor monitoramento dos avanços da doença. Tam-
bém, tem o objetivo do confinamento de reduzir a taxa de 
mortalidade, o número de leitos ocupados nos hospitais e a 
quantidade de novos casos. 

Países, estados e cidades que não se planejaram nem am-
pliaram a sua rede hospitalar, não foi raro, nos momentos de 
pico da doença, a falta de leitos e a ocorrência de óbitos em 
casa, além da enfrentar uma escassez de insumos e falta de lei-
tos nos hospitais, o que agravou a crise de saúde porque mais 
pessoas ficaram à mercê da própria sorte nessas situações. 
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Os que defendem esta medida, acreditam que podem 
prevenir um aumento exponencial de casos e, assim, ajudar 
a preparar o sistema de saúde a ter as melhores condições de 
atendimento em curto, médio e longo prazo.

O funcionamento do “lockdown” tem variado de acordo 
com cada nação, mas a regra básica é: os cidadãos só podem 
ir às ruas em situações emergenciais, são paralisadas todas 
as atividades, os serviços não essenciais são fechados, o livre 
trânsito de pessoas é bloqueado e os estabelecimentos comer-
ciais que podem manter as portas abertas são aqueles cujas 
funções são essenciais para a sociedade, como, farmácias, 
hospitais e outros setores que, conformes decisões dos ges-
tores, sendo os casos especiais analisados individualmente.

As fronteiras também costumam ser fechadas, seja ro-
doviária, ferroviária e aérea, assim como o livre trânsito de 
pessoas. Nesse cenário, os cidadãos só podem sair à rua por 
motivos de emergência. Em alguns casos, rodoviárias, esta-
ções de trem e aeroportos são fechados e só é permitido ul-
trapassar a fronteira por motivo de emergência ou trabalho.

O lockdown se diferencia das outras medidas preven-
tivas e de contenção do contágio, menos drásticas, e que 
têm buscado a manutenção da produtividade social sem 
grandes prejuízos. Enquanto o distanciamento social pre-
vê apenas que as pessoas permaneçam em suas residências 
e evitem aglomerações, no lockdown é proibido qualquer 
tipo de circulação de pedestres em áreas isoladas. Além 
disso, apenas serviços essenciais como venda de alimentos e 
atendimento à saúde são autorizados a funcionar.  

Essa estratégia só deve ser adotada quando o número de 
casos de infectados da Covid-19 extrapola o que o sistema de 
saúde pode suportar. Por isso, ela só é utilizada em casos ex-
tremos e pode ter impactos negativos na economia do país e 
na própria condição psicológica e saúde mental das pessoas 
confinadas, sendo recomendada por curtos períodos até que 
outras soluções sejam implementadas ou surjam medidas 
farmacológicas eficazes no controle da doença.
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 Esses são os motivos pelos quais o “lockdown” é tão 
questionado pela população e temido pelos agentes públi-
cos, pois embora eficaz, afeta o país em todas as suas outras 
funções. Afinal de contas, a sociedade, basicamente, para 
pelo período determinado de bloqueio total. E problemas 
secundários surgem nesse período, como o desemprego, o 
colapso da economia e o aumento de outras doenças. O lock-
down pode ser a solução, mais cobra o seu preço da sociedade.

 Com isso, surge a questão de equilibrar o cuidado com 
as vidas humanas e a crise financeira que vai ser inevitável 
independentemente das medidas adotadas. 

 Fica o debate se vale a pena levar um país, estado ou 
cidade ao colapso financeiro no combate a uma doença que 
tem taxa de letalidade baixa na população que não pertence 
aos grupos de riscos, sendo igual ou menor a outras doen-
ças, desde que se tenha uma rede de saúde funcionando bem 
e com capacidade para atender a todos os doentes. 

 Apesar desta discussão, mais de 80% dos países afe-
tados pelo sars-cov-2 implementaram o lockdown e relatam 
que conseguiram controlar a transmissão da doença após a 
implementação do bloqueio total.

 No Brasil, apesar de todos os esforços na contenção do 
avanço da Covid-19 para que haja sucesso no achatamento 
da curva de transmissão do vírus, a doença progrediu em 
diversas regiões. Com isso, o lockdown foi adotado com bons 
resultados em cidades de vários estados como Pará (Belém), 
Ceará (Fortaleza), Maranhão (São Luís), Piauí (Teresina), 
São Paulo, Amazonas e Tocantins.

A estratégia de lockdown se mostrou eficaz para uma 
redução significativa no R0* da doença em Wuhan na China 
(Wuhan lockdown decreased the R0 from 2.65 to 1.98). Os casos 
passaram a crescer de forma constante com a adoção dessas 
medidas, e admite-se que sem essas políticas de contenção e 
outras medidas adotadas, o número de infectados cresceria 
de forma exponencial.
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Trata-se de uma medida que requer grandes esforços 
públicos e sociais, mas que, apesar das angústias que per-
meiam esse tema, considera-se que o lockdown foi decisivo 
no controle da epidemia na China e Itália, por exemplo.   

A estratégia de lockdown se mostrou eficaz para uma 
redução significativa no R0* da doença em Wuhan na China 
(Wuhan lockdown decreased the R0 from 2.65 to 1.98). Os casos 
passaram a crescer de forma constante com a adoção dessas 
medidas, e admite-se que sem essas políticas de contenção e 
outras medidas adotadas, o número de infectados cresceria 
de forma exponencial. Estudos mostram que, se a medida 
tivesse sido postergada por 7 dias em Wuhan, a epidemia 
teria ficado fora do controle na cidade.

Trata-se de uma medida que requer grandes esforços 
públicos e sociais, mas que, apesar das angústias que per-
meiam esse tema, quando indicada corretamente, a medida 
foi eficaz para barrar a disseminação da doença em alguns 
países.

Percebe-se que diante desta doença nova, do crescimen-
to quase exponencial do número de casos novos e da incapa-
cidade dos hospitais de atenderem todos os doentes, apesar 
de todas as medidas anteriores, o lockdown tem sido coloca-
do como a única solução para achatar a curva epidemiológi-
ca e evitar uma crise de saúde pública de proporções fora do 
controle, em curto prazo.

No entanto, muitos autores defendem a tese que em 
muitos destes locais houve colapso no sistema de saúde, 
colocando em questionamento a eficiência desta medida, 
principalmente porque a mesma nunca foi implementada 
isoladamente, sempre esteve acompanhada de outras me-
didas comprovadamente eficazes, como uso de máscaras e 
higienização das mãos.  Outrossim, em muitos países 
que não adotaram o ‘lockdown” a progressão da doença foi 
controlada.
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Entretanto, alguns estudos  demonstram que práticas de 
contenção social como distanciamento social e lockdown são 
bastante perigosas para saúde mental  principalmente 
dos idosos, pois estes experimentam grandes períodos de 
isolamento (sobretudo aqueles com mais de 75 anos) e há 
um aumento da percepção do risco de contrair a doença e de 
falecer. Além disso, tais políticas estão fortemente associadas 
à depressão, à ansiedade, ao declínio cognitivo, e à redução 
da resiliência, autoestima e senso de valor próprio.

A prática de lockdown na Índia, por exemplo, deixou 
evidentes algumas das desvantagens dessa medida. A 
dificuldade de manutenção do cuidado aos pacientes 
em hemodiálise ou com doenças crônicas foi uma delas, 
pois havia dificuldade no deslocamento dos pacientes 
devido à redução no transporte público. A suspensão dos 
atendimentos e procedimentos eletivos foi outro empecilho 
para a manutenção da saúde da população.

* R0: número reprodutivo básico indicando transmissão da 
doença. R0 reflete o número médio de infecções secundárias 
produzidas por um caso típico de infecção em uma popula-
ção em que todos são suscetíveis.

 Sobre a profilaxia não medicamentosa vale citar em 
separado os cuidados a serem adotados por profissionais da 
saúde, haja vista uma maior exposição e o grande número 
de contaminados e mortes nesta classe de profissionais, que 
lida diretamente com os pacientes mais graves.

Há um protocolo bastante objetivo para a paramentação 
dos profissionais de saúde que têm contato direto com pa-
cientes infectados.

 a)Paramentação 

 Procedimento ocorre fora da enfermaria ou do quarto 
do paciente
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1: Organizar todos os EPIs que serão utilizados
2: Higienizar as mãos
3: Vestir o capote
4: Colocar a máscara cirúrgica ou máscara N 95, PFF2 ou 

similar (procedimentos que geram aerossóis)
5: Colocar o gorro (dependendo do procedimento)
6: Colocar óculos de proteção ou face shield
7: Higienizar as mãos
8: Calçar as luvas

 b) Desparamentação

A desparamentação é outro processo que exige um pro-
tocolo específico a ser seguido.

DENTRO DO QUARTO OU DA ENFERMARIA
1: Retirar as luvas e fazer descarte em lixo de infectantes
2: Retirar o capote
3: Higienizar as mãos
4: Retirar o gorro e face shield ou óculos de proteção
5: Higienizar as mãos

FORA DO QUARTO OU DA ENFERMARIA, APÓS 
FECHAR A PORTA

6: Retirar a máscara cirúrgica ou N95, PFF2 ou similar
7: Higienizar as mãos
Alguns pontos importantes que devem ser lembrados a 

fim de evitar a contaminação do profissional de saúde:
Primeiro quanto ao uso das máscaras cirúrgicas, N 95, 

PFF2 ou similares: devem ser trocadas quando estiverem 
úmidas, sendo imprescindível evitar o contato com a super-
fície da máscara durante o seu uso ou no momento da sua 
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retirada, pois esse material está presumidamente contami-
nado. A manipulação deve ser feita pelas alças ou elásticos 
laterais para a retirada do EPI. Além disso, não há compro-
vação de que sobrepor quaisquer tipos de máscaras garanti-
rá mais proteção ao usuário, sendo apenas um desperdício 
de EPI em um cenário onde a escassez é bastante comum. 
Por fim, máscaras descartáveis não podem ser reutilizadas 
em hipótese alguma, enquanto as máscaras N95 ou PFF2 po-
dem ser reutilizadas pelo mesmo profissional de saúde se 
estiver sendo manipulada corretamente e não estiver úmida.

Equipamentos como óculos e face shields podem ser 
reutilizados desde que haja um protocolo de limpeza bem 
estabelecido naquele serviço de saúde. A face shield, inclusi-
ve, minimiza a contaminação das máscaras N 95, aumentan-
do sua durabilidade por até 12 horas de uso (equivalente a 
um plantão).

Considerando o grande risco de contaminação dos pro-
fissionais de saúde no processo de retirada dos EPIs, reco-
menda-se a lavagem das mãos ou a higienização com solu-
ção alcoólica a 70% nas etapas recomendadas e sempre que 
possível.
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ANÁLISE DA DECISÃO CLÍNICA NA PANDE-
MIA DA COVID-19: QUANDO A DECISÃO É

INADIÁVEL APESAR DAS INCERTEZAS

Marina Bucar Barjud 

Introdução

A epidemia por COVID-19 foi declarada emergência 
pública de preocupação internacional pela OMS no dia 30 de 
janeiro de 2020. No dia 11 de março de 2020, O Diretor Geral 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), o médico Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, declarou que estávamos diante de 
uma pandemia por COVID-19.1 

Essa pandemia é responsável, até o dia 29 de junho de 
2020, por 10.100.000 contágios e 502.000 falecidos em todo o 
mundo.2 

Esse é um relato sobre um modelo de construção do co-
nhecimento em uma doença nova, pandêmica, com escassos 
dados científicos, disponibilidade de menos recursos que os 
indispensáveis e onde a decisão é inadiável. 

Inícios: A chegada do tsunami quando esperávamos uma onda

No final de 2019, um novo coronavírus foi identificado 
como a causa de um conjunto de casos de pneumonia em 
Wuhan, uma cidade na província de Hubei, na China. Os 
chineses indicaram um tratamento similar a outras doenças 
respiratórias como influenzae, SARS-CoV e SARS- MERS 
com antibióticos, oseltamivir e suporte ventilatório e publi-
caram os resultados iniciais.3 

A informação inicial era que, apesar de muito contagio-
sa, 80% dos pacientes infectados são assintomáticos ou apre-
sentam sintomas leves que não requerem serviços de saúde; 
dos 20% que necessitam de serviços de saúde, 40% (8% do 
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total) precisam de hospitalização; 6% de todos os pacientes 
infectados - 30% dos que necessitam de cuidados de saúde - 
precisam de cuidados intensivos.4 A hospitalização era por 
pneumonia viral, com uma média de tempo de internação 
de 12,0 dias. A evolução a SARA tinha ocorrido em 3,4% e 
letalidade de 1,4%.3

Nesse cenário clínico, apesar de ter consciência da so-
brecarga no Sistema de Saúde, os números pareciam indicar 
que era possível iniciar terapia de suporte e tratamento das 
complicações até aparecerem evidências robustas de trata-
mento. 

Quando a epidemia saiu da China e chegou à Coréia do 
Sul, já foram descritos casos pouco claros e aquele país so-
freu inicialmente uma alta letalidade. Felizmente consegui-
ram reagir rapidamente e minimizar o impacto, tornando-se 
um exemplo de gestão da crise. 

Quando a epidemia chegou à Itália, no dia 5 de março, os 
médicos italianos decidiram emitir um comunicado5 através 
da European Society of Intensive Care Medicine. A associa-
ção, através de Jozef Kesecioglu, introduzia o comunicado 
da seguinte forma: “Essa emergência global está apresentando 
grandes desafios para a nossa profissão, à medida que tentamos an-
tecipar, enfrentar e eventualmente superá-la. Como existem mui-
tas novas experiências com esse tipo de vírus, precisamos aprender 
com aqueles com mais experiência. Informação é vital. ...O ESICM 
se esforçará para fazer sua parte para compartilhar informações e 
recursos precisos.” 

A mensagem, assinada por médicos e professores da 
Universidade de Milão dizia: “Neste momento, acreditamos 
que é importante compartilhar nossas primeiras impressões. Esta-
mos vendo uma alta porcentagem de casos positivos sendo admiti-
dos em nossas Unidades de Terapia Intensiva, na faixa de 10% de 
todos os pacientes positivos. Desejamos transmitir uma mensagem 
forte: Preparem-se!”
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Seguiram com alguns pontos- chave que tinham apren-
dido até aquele momento como tentativa de preparar os de-
mais países europeus. 

Entendendo que é uma doença que afetaria a milhares 
de pessoas ao mesmo tempo e que 80% teriam sintomas le-
ves, escolheu-se a estratégia, guiada pela OMS, de derivar 
a centro hospitalar apenas àqueles pacientes com suspeita 
de Pneumonia viral, tratar com terapia de suporte a estes 
e ampliar leitos da UTI o máximo possível para os 8-10% 
que necessitariam. Entretanto, apesar de todos esses esfor-
ços, tanto os recursos físicos como humanos são limitados, 
fazendo com que a letalidade fosse alta.  

Valores éticos para a distribuição de recursos de saúde 
em uma pandemia

Numericamente 8% de pacientes que necessitem inter-
nação podem parecer baixo, mas tendo em conta uma afeta-
ção entre 5% e 20% da população, de acordo com estimati-
vas,4 pode ser um valor absoluto impossível de tratar. 

A sociedade médica estava em uma situação que há 
muito não vivia: ter que escolher em massa que pacientes 
teriam prioridades no atendimento especializado. Surgi-
ram várias considerações de grupos éticos6 e de gestão4 para 
guiar o corpo clínico, mas não era suficiente. Apesar dessas 
recomendações, continuava muito difícil tomar decisões e 
essa decisão era inadiável. 

A equipe médica estava perplexa porque estamos habi-
tuados a atuar baseados na lógica da evidência, ponderando 
risco e benefício. Mas quanto mais escassos são os recursos 
e quanto mais pacientes temos candidatos a estes recursos, 
menor importância tem o debate sobre indicação e ganha 
mais importância o debate bioético.7  

Nesse debate devem ser considerados vários Valores. 
Devemos respeitar os princípios de Justiça e Equidade, en-
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tretanto existem muitos condicionantes para isso. Entre ou-
tros, o cenário clínico e epidemiológico muda de maneira 
muito rápida, o que torna mais difícil e volúvel uma decisão.  

Além disso, muitas decisões que podem ser justificadas 
pelo contexto do volume de pacientes podem entrar em con-
flito com os valores acima citados. Por exemplo, para deci-
dir que pacientes atribui-se um recurso limitado, como um 
respirador, um dos parâmetros a analisar seria a probabi-
lidade de sobrevivência sem seguimento ou sem sequelas. 
Entretanto, mesmo sendo um parâmetro adequado em uma 
pandemia, entra em conflito com o princípio de equidade 
dos pacientes. 

Além disso, quando falamos em bioética um dos pilares 
é alcançar o máximo potencial benéfico com o mínimo de 
prejuízo ao indivíduo.8  

Dessa forma está claro que não é possível distribuir os 
recursos baseados apenas nos aspectos clínicos e não exis-
tem critérios que estejam isentos de recriminação. 

Tratava-se de encontrar um modelo onde esses princí-
pios estivessem bem equilibrados. Era uma decisão comple-
xa, mas inadiável. 

Após alguns dias de epidemia, percebeu-se que pode-
ríamos ter outra opção: procurar alternativas terapêuticas 
que, mesmo não sendo ideais, poderiam diminuir o impacto 
da doença.  

Na ausência de evidência robusta, quando decidir tratar é 
mais ético que não tratar?

Existem várias ferramentas de ajuda na análise da de-
cisão clínica cujo objetivo é aumentar a credibilidade desta 
decisão e reduzir a incerteza que ameaça a validade e a re-
presentatividade dos resultados obtidos assim como conclu-
sões e recomendaçoes.9 

A análise de decisão é uma técnica quantitativa deriva-
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da da pesquisa operacional, baseada na teoria da utilidade e 
na teoria da probabilidade, para representar e analisar racional-
mente situações e problemas reais que incorporam elementos 
de incerteza e com poucos dados com alta evidência científica.9 

Nesse modelo considera-se a probabilidade de cada 
desfecho de acordo com a decisão inicial. Podem ser utili-
zados para decidir que dois tratamentos alternativos utili-
zarem no tratamento de uma mesma doença, ou um trata-
mento versus não tratar, considerando dois acontecimentos 
de interesse: a efetividade do tratamento e a frequência de 
reações adversas.9 

Na COVID-19, na maioria dos países afetados, começa-
ram a serem utilizados fármacos baseados no conhecimento 
fisiopatológico da doença em cada momento da epidemia, 
na resposta desses fármacos a outras doenças similares fi-
siopatologicamente, nos dados de autopsias e em dados clí-
nicos reportados em estudos observacionais e facilitados de 
maneira informal nas reuniões multidisciplinares, multicên-
tricas e cursos e reuniões realizados em plataformas digitais 
em vários países. Todos os fármacos escolhidos eram ampla-
mente conhecidos pelos médicos em outras indicações mé-
dicos, ou seja, seus efeitos benéficos e adversos eram conhe-
cidos e, em muitos casos, possíveis de predizer e, portanto, 
com possibilidade de estratificação de grupos de risco para 
tais efeitos secundários.

Dessa forma o modelo escolhido apresentava poucos 
efeitos secundários potenciais com uma possibilidade de re-
duzir o impacto da doença e a alternativa de tratamento de 
suporte até aquele momento contava com efeitos secundá-
rios mais altos (probabilidade de falecer ou ter sequelas pela 
doença) com potencial benéfico mínimo. Tudo isso agrava-
do pela limitação de recursos anteriormente descrita, o que 
pode gerar maior frequência de um efeito adverso pela pró-
pria situação de colapso e de probabilidade de o paciente 
não receber a atenção necessária. 
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Nesse contexto muitos países iniciaram tratamentos 
chamados off-label, ou seja, não indicados para COVID-19 
mas amplamente conhecidos para outras indicações, ou seja, 
não experimentais. 

Sendo um tratamento off-label e respeitando a autono-
mia do paciente, o consentimento deste era obrigatório para 
o início do tratamento. Essa conduta está de acordo com a 
Medicina centrada no paciente,10 que considera que para a 
grande maioria das decisões em que não há uma intervenção 
“padrão ouro”, os pacientes precisam estar envolvidos na 
determinação da estratégia mais consistente com suas prefe-
rências e valores. Para isso defendem que os médicos preci-
sam renunciar ao seu papel de autoridade única e paterna-
lista e incentivar o envolvimento ativo do paciente quando 
decisões cruciais sobre cuidados na saúde devem ser toma-
das; quando chegam a uma encruzilhada de opções médicas, 
onde caminhos divergentes têm consequências diferentes e 
importantes.10 Contexto em que vivíamos com a COVID-19. 

Por outro lado, à medida que se obtinha novos dados, 
essas recomendações eram atualizadas. 

Um exemplo interessante é o comentário escrito por Con-
nors11 em abril de 2020 sobre a necessidade de mudar as reco-
mendações de profilaxia com heparina onde ele escreve: “Para 
médicos treinados no uso de uma abordagem de medicina baseada 
em evidências, somos forçados a praticar (a Medicina) sem dados. 

Um aumento empírico da dose de anticoagulação profilática 
está justificado com os dados limitados que temos? Apesar dos pe-
quenos números relatados, o uso de doses aumentadas de hepa-
rina não esteve associado a um aumento de sangramento. Existe 
precedente em outras situações clínicas em que os pacientes são 
considerados de alto risco para trombose e para o uso de uma dose 
aumentada off-label de enoxaparina... Os centros holandeses mu-
daram de prática após um mês de experiência no tratamento de 
pacientes com COVID‐19... Embora ensaios clínicos randomiza-
dos sejam o ideal e estejam sendo desenvolvidos ou em andamento 
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para terapias anti-inflamatórias e anticoagulantes, o número expo-
nencialmente crescente de pacientes infectados e o ritmo acelerado 
da doença deixam pouco tempo para muitos participarem de uma 
conduta bem guiada por estudos.”

Esse relato exemplifica o que a comunidade médica vi-
veu: uma necessidade, quase uma obrigação moral, de in-
dicar tratamentos off-label e com comprovada segurança 
pelo impacto da doença. Em nenhum momento a intenção 
foi menosprezar a necessidade de estudos controlados, mas 
atuar da maneira mais adequada enquanto estes fossem pu-
blicados. Porque a única certeza que tínhamos era do alto 
impacto da doença e que necessitávamos tomar uma decisão 
imediata com os melhores recursos que existiam em cada 
momento da pandemia. 

Em várias partes do mundo foram utilizadas recomen-
dações off-label, com vários esquemas de acordo com o ce-
nário clínico e lugar, sendo possível reduzir a letalidade 
intra-hospitalar, ou seja, daqueles pacientes com afetação 
pulmonar pela COVID-19, a valores mínimos, chegando a 
1%12 sem relato de efeitos adversos importantes. Além disso, 
foi possível a redução do tempo de internação e da necessi-
dade de cuidados intensivos.12 

Um dos poucos logros da pandemia foi a certeza de que 
compartilhar dados salva vidas, enquanto temos uma evi-
dência maior. 

Depois da tempestade...outra tempestade

Após conseguir diminuir o impacto da doença com um 
tratamento adequado e seguro, objetivo inicial da comunida-
de médica, surgiram estudos13 que contradiziam o que essa 
mesma comunidade médica havia vivido. Concluíam que al-
guns fármacos, além de ineficazes eram pouco seguros.  

É preciso dizer que esses estudos apresentavam 
limitações inerentes a um momento onde é muito complexo 
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realizar uma randomização e controle de todas as variáveis, 
o que torna esses resultados menos fiáveis. Podem inclusive 
ser estudos para ser utilizados como ponto de partida, mas 
não para absorver suas conclusões de maneira absoluta.  

Também tivemos casos de estudos realizados com doses 
mais altas que a habitual para COVID-19,14 observando alta 
taxa de letalidade por efeitos adversos, como não podia ser 
diferente. Infelizmente essa ausência de segurança em doses 
supraterapêuticas foi utilizada como exemplo de falta de se-
gurança do fármaco por algumas sociedades científicas. 

Por último houve exemplos de estudos nos que não foi 
possível auditar os resultados obtidos, motivo pelo qual fo-
ram retirados do meio científico e proibidos de serem cita-
dos como exemplo. 

Entretanto, ao serem considerados estudos de mais alta 
evidência que a observação clínica, foram pouco questiona-
dos pela maior parte da comunidade científica. 

Nessa tempestade de pouco discernimento e de desa-
creditar o que muitos havíamos vivido de maneira pessoal e 
coletiva, apareceram médicos que foram capazes de analisar 
a metodologia científica dos estudos e persistir acreditando 
nos resultados obtidos como Didier Raoult15 e Zelenko, gru-
pos de cientistas australianos e de várias partes do mundo, 
incluindo do Brasil. 

Reprodutibilidade, uma das bases do método científico

No método científico, a reprodutibilidade dos resul-
tados é o que definitivamente valida o experimento e seus 
resultados. Se os resultados de um estudo não podem ser 
reproduzidos, é muito provável que suas conclusões contêm 
erros.16 

Vários países obtiveram resultados similares com reco-
mendações similares como China,17 Itália,18 Coréia do Sul.19 

Posteriormente a epidemia foi expandindo-se e alguns paí-
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ses decidiram utilizar a estratégia de tratamento precoce na 
fase infecciosa da doença, obtendo resultados similares com 
letalidade inferior aos seus vizinhos, que não indicam trata-
mento como, por exemplo, Costa Rica,20 Venezuela,20 Sene-
gal,20 Índia.20 Em Marsella15 o tratamento precoce diminuiu 
o risco de necessidade de cuidados intensivos e óbito (OR 
0,18 0,11-0,27), diminuição do risco de hospitalização ≥10 
dias (OR IC95% 0,38 0,27-0,54). O prolongamento do inter-
valo QTc > 500ms ocorreu em 0,08% dos pacientes e nenhum 
caso de morte súbita foi observado.

De maneira similar, vários grupos no Brasil também 
conseguiram diminuir o impacto do vírus como Amapá, que 
a dia 29 de junho é um dos Estados mais afetados e com me-
nor letalidade (incidência de 3.34% e letalidade de 1.5%),21 

Porto Feliz (SP),22 Floriano (PI),22 e grupos de Médicos por 
todo o Brasil que estão em processo de colheita de dados, 
mas com dados provisórios similares às experiências comen-
tadas anteriormente. 

Evidência científica atual

Nas últimas semanas foram sendo publicados estudos 
onde se observa redução do risco de hospitalização e morte 
nos pacientes que fizeram tratamento precoce em relação a 
outros tratamentos.15,25

Depois de seis meses de epidemia, o que aprendemos?

	Compartilhar dados salva vidas enquanto estudos 
randomizados são publicados.

	Tanto os médicos como os cientistas devem ter um 
conhecimento profundo da metodologia científica, 
mais que apenas a superficialidade do “p”, gráficos 
e das conclusões, para não ter seu critério guiado por 
estudos pouco fiáveis e devem ter sempre espírito crí-
tico. 
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	À medida que vamos conhecendo mais a doença, 
percebe-se que apresenta aspectos desconhecidos 
anteriormente e cada fase é menos conhecida e mais 
difícil de controlar todas as variáveis que a anterior. 

	Parece ser mais efetivo tratar maior número de pa-
cientes em estágios iniciais, onde as variáveis podem 
ser controladas melhor e são necessários menos re-
cursos. 

	De acordo com os dados atuais, existe um impacto 
benéfico e significativo do tratamento precoce para 
COVID-19. Se esses dados se confirmarem, no futuro 
poderia ser considerado antiético não tratar de ma-
neira precoce os pacientes, principalmente os de alto 
risco para falecer por COVID-19. 

	O tratamento precoce e inclusive a profilaxia de gru-
pos de risco poderiam ser uma alternativa ao isola-
mento social horizontal. 
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MOVIMENTO DOS MÉDICOS
PELA VIDA DO RECIFE

Cristiana Altino de Almeida 

Como milhares de médicos brasileiros, de diferentes es-
pecialidades, fui jogada nessa guerra contra o Novo Coro-
navírus. Primeiro porque uma pandemia é uma catástrofe e, 
nessa especialmente, aos problemas da doença e da mortali-
dade se juntaram os problemas socioeconômicos do desem-
prego, das falências sucessivas de empresas de vários por-
tes, do terrível confinamento e do fechamento das fronteiras.

Trabalho no Real Hospital Português de Beneficência 
em Pernambuco, no Recife, que desde janeiro começou a ser 
preparado para atendimento aos portadores da COVID-19 
quando as notícias da viagem do vírus para essas bandas 
chegaram às autoridades governamentais. O preparo de um 
hospital desse porte, o maior complexo hospitalar do Norte-
-Nordeste, e um dos maiores do país, implicou no aumento 
de unidades de terapia intensiva e de leitos dedicados aos 
portadores da terrível doença, explicada no início como 
uma doença respiratória, no treinamento das equipes médi-
cas e paramédicas, nas mudanças de fluxo do atendimento 
de emergência para indivíduos com sintomas gripais, trei-
namento dos funcionários administrativos e remodelação 
das equipes com a implantação repentina e moderna dos 
conceitos de trabalho à distância. A pandemia foi declarada 
oficialmente no Brasil no dia treze de março. Durante uma 
semana permaneci ativa preparando o Real Nuclear, o ser-
viço de Medicina Nuclear e PET-CT do qual faço parte para 
essa fase de higiene especial, triagem de sintomáticos para 
gripe, distanciamento nas salas de esperas, descontamina-
ção das salas de exames, separação física de pacientes e de 
seus acompanhantes, suspensão de alguns dos procedimen-
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tos como o estudo de ventilação pulmonar, por exemplo, por 
causa de aerossóis radioativos.

No dia 20 de março vim para casa e com a queda de pa-
cientes eletivos no serviço, me ofereci pela mídia social para 
atender voluntariamente as pessoas que precisassem. Mas 
nessa época não imaginava que iria atender pessoas com 
COVID-19.

Alguns colegas no Recife já faziam isso, criando uma 
corrente do bem e fornecendo alguns dos medicamentos ne-
cessários, de forma gratuita, para as pessoas necessitadas. A 
minha primeira paciente foi uma amiga, também especialis-
ta em medicina nuclear de São Paulo que, sentindo sintomas 
gripais inespecíficos, testou positivo para o SARS-CoV-2. 
Queria saber da Hidroxicloroquina e seu dueto maior, na 
época, a Azitromicina e o Zinco, os três mosqueteiros no 
combate ao Coronavírus. Animei, estimulei, ela fez o trata-
mento da fase viral e deu certo. Foi a primeira na minha lis-
ta de pacientes, guardada como lembrança, porque ela, na 
realidade, não foi minha paciente. A segunda chegou pelo 
Facebook em resposta à minha disponibilidade em atender. 
Deu certo, através de uma filha médica e não a conheço pes-
soalmente.

Então os pacientes começaram a chegar. A mãe da mi-
nha excepcional cozinheira, com uma tomografia compu-
tadorizada mostrando 50% de pulmão comprometido, já 
retirada de uma unidade pública onde, como um atentado 
ao bom senso não teria tratamento específico para essa fase 
moderada ainda sem hipóxia. Tratei com sucesso, ensinando 
como injetar Heparina de Baixo Peso Molecular nela mesma 
e, como esperava e completamente acreditava, deu absolu-
tamente certo. Difícil, demorado, com altos e baixos para ela 
em termos de bem estar ou de cansaço extremo. Hoje ela está 
totalmente recuperada e trabalhando. Chegaram o marido, 
os amigos, os funcionários do hospital que não recebiam tra-
tamento de fase viral e às vezes nem eram mais tão somente 
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fase viral, os que tinham D-dímero alto ou lesões em vidro 
fosco, ou ainda linfopenias graves. Vieram de todos os lados 
e através de amigos ou de amigos de amigos. Essa pande-
mia criou pânico e medo. Quando uma instituição de saúde 
mundial diz que há uma doença terrível que não tem cura, 
manda você se trancar em casa como sua única chance de 
não morrer, quando você vai ao hospital e lhe mandam de 
volta com o famoso Paracetamol, quando criam vários ní-
veis errados e insanos de isolamento não seletivo, quando 
desfilam o número de mortos diariamente na mídia, somen-
te números, mortos sem face e sem história, sem choros e 
sem velas, nem uma flor amarela, sem cerimônias fúnebres, 
o que poderíamos esperar que não fosse a loucura coletiva 
da obediência sem críticas?

Estava trabalhando muito, demasiadas horas por dia, 
junto ao conselho permanente de ex-Presidentes da Socieda-
de Brasileira de Medicina Nuclear, do qual faço parte, para 
resolver os problemas enormes de logística em relação ao 
transporte e ao fornecimento dos insumos radioativos neces-
sários aos nossos exames. Tinha consciência absoluta de que 
vivíamos uma pandemia de pessoas infectadas por um vírus 
novo que demandava toda a atenção da saúde e da mídia. 
Sabia também dos pacientes eletivos que teriam seus proce-
dimentos adiados e que poderiam e iriam piorar o prognós-
tico e o curso terapêutico, mudando, sem retorno possível, 
o curso de suas doenças. O que hoje, em julho, passou a ser 
a grande preocupação nos serviços de saúde, o retorno de 
pacientes de diversas doenças após quase quatro meses de 
suspensão parcial de suas terapias. A chegada de pacientes 
para diagnósticos e tratamentos atrasados e o grande núme-
ro de pessoas com sequelas físicas e psicológicas da doença 
em si ou do longo tempo passado nos leitos de hospitais.

Foi, numa linguagem covidiana, a fase da pavimentação 
doida em mosaico, não para lesar pulmões, mas para tentar 
ajustar o país à desorganização e ao autoritarismo e, prin-
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cipalmente, à falta decidida por instâncias políticas de um 
princípio geral de comando e de estruturação de ações, res-
ponsabilidades pulverizadas para gestores locais. Nessa fase 
não usar uma máscara, cuja orientação mudava pela OMS de 
acordo com as fases da lua, podia ser um crime maior que 
deixar pacientes oncológicos ou cardíacos ou renais desassis-
tidos e como nas épocas passadas, entregues às suas próprias 
morbidades ou, sendo realisticamente dramática, entregues 
às suas próprias dores e medos. As pessoas no mundo inteiro 
conviveram com a finitude e o pavor da morte.

Com a chegada de pacientes próximos aos meus ciclos 
de amigos e de funcionários do hospital em que trabalho, e 
dos amigos de meus amigos e das pessoas que ficam saben-
do não se sabe como que estava tratando COVID-19, tomei 
conhecimento do movimento de médicos rebeldes que tei-
maram lutando pelos seus diplomas, acreditando na possi-
bilidade de tratar o Novo Coronavírus e que já labutavam 
em grupos ou de forma independente, como Dr. Antônio 
Aguiar Filho, Dra. Anna Emília Guerra, Dr. Gustavo Carva-
lho, Dr. João Veiga, Dra. Emmanuele Godoi e tantos outros. 
Dr. Antônio Aguiar Filho, pneumologista, e seu grupo, par-
te do grupo Médicos da Verdade, iam nos bairros pobres 
distribuindo os kits salvadores, curandeiros, como eram cha-
mados, curandeiros da fé mas lutando pelas vidas. Muitas 
vezes ridicularizados na imprensa e em grupos de médicos 
amigos, colegas de turma ou de especialidades.

Já era amiga do Dr. Gustavo Carvalho, cirurgião geral, 
um monstro de sabedoria e de dedicação, que muitas ve-
zes veio de bicicleta me trazer os medicamentos necessários 
que com o acréscimo da Ivermectina deixaram de ser os três 
mosqueteiros, tema preferencial da minha infância, adota-
ram o romântico e estabanado gascão D’Artagnan, forman-
do esse quarteto terapêutico simbólico. Alexandre Dumas1 
sempre sai pelos poros quando penso em histórias de lutas e 
paixões. Dessa vez lutas e paixões em prol da vida. 
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Já eram tantos médicos plenamente conhecedores dos 
tratamentos necessários para vencer o vírus na fase pré-hos-
pitalar, incorporando os ensinamentos que nos chegavam 
pela enorme quantidade de conhecimento científico cons-
truído em tão pouco tempo. Mas falo de conhecimento cien-
tífico baseado em experiências de grupos desde a China e 
Europa. Não falo desses trabalhos em busca de evidência A, 
feitos de forma não ética e principalmente contra todos os 
princípios de bioética, declarados em Helsinque.2  O docu-
mento de Helsinque reza sobre todos os princípios da res-
ponsabilidade do médico em face ao seu paciente e do médi-
co em relação à pesquisa clínica, princípios que devem estar 
inseridos na nossa mente, fazendo parte do nosso cotidiano, 
como um farol a guiar nossos passos nessa época de penum-
bra. Ou nessa época crepuscular como é o estado mental do 
paciente pós COVID que teve o seu sistema límbico afetado 
pelo tropismo viral.

Trabalho em casa com a ajuda de toda a família. Ten-
tamos evitar que os pacientes que vão às unidades de saú-
de públicas e são mandados para casa com Paracetamol e 
medicamentos sintomáticos voltem a esses postos em fases 
avançadas da doença, quando o tratamento passa a ser caro 
e muitas vezes ineficaz. E nessas fases a mortalidade no 
mundo inteiro é muito alta. 

Nesse período tomei conhecimento da Dra. Marina 
Bucar Barjud,3 médica clínica e Doutora em Medicina pela 
Universidad de Zaragoza na Espanha. Nasceu em Floriano, 
no Piauí, e trabalha no Hospital Universitário HM Puerta 
Del Sur, em Madrid. Enfrentou junto com médicos de vá-
rios hospitais em Madrid a pandemia que foi terrível e fez 
colapsar um grande e bem preparado sistema hospitalar. A 
grande e trágica característica dessa pandemia é a doença 
acontecer simultaneamente atingindo inúmeras pessoas e 
com isso superar completamente a capacidade de atendi-
mento dos hospitais. 
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Estavam nessa situação de colapso e começaram a trocar 
experiências entre os hospitais da cidade e de outros países e 
foram tentando medicamentos off label para salvar vidas. As 
vidas que não encontravam espaços nos leitos hospitalares 
e muito menos nas unidades de terapia intensiva. As vidas 
que iam morrer numa espécie de escolha de Sofia.4 O esque-
ma que começou a funcionar com sucesso era o emprego de 
Hidroxicloroquina em doses usadas para o conhecido trata-
mento de malária associada com a Azitromicina.. E em fases 
avançadas da doença, à medida que se conhecia melhor a 
fisiopatologia da COVID-19, o uso de corticoides e de anti-
coagulantes.

Quando comecei a me interessar e a ler sobre a pandemia 
encontrei seu nome. Ela, como brasileira, estava orientando 
os protocolos de várias cidades no país especialmente no 
Piauí.5 Fiz contato e participei com ela de algumas telecon-
ferências muito importantes para entender seus protocolos. 
Além disso ela estava e continua extremamente disponível 
para ajudar médicos brasileiros a enfrentar essa doença. Tem 
aulas no YouTube, no Instagram e participa de vários gru-
pos de médicos. Tivemos uma LIVE emocionante com ela e o 
grupo que tirou Belém do Pará do colapso com os protocolos 
da Espanha, da Itália e de Dr. Roberto Zeballos trazido para 
essa experiência monumental pela admirável, encantadora e 
incansável Dra. Luciana Cruz, paraense, que, de São Paulo, 
orientou a saída dessa grave crise. Estavam presentes cerca 
de quinhentos médicos do Brasil nessa sala. A experiência 
de Belém no pico da pandemia com colapso dos hospitais é 
uma matéria para ser divulgada de forma viral. Nem devo 
mais usar esse nome que só incomoda. Deve ser replicada, 
não. Não podemos pensar em vírus ativo. Multiplicada sim 
para que nunca seja esquecida. O memorial do colapso de 
Belém. Memorial sim dos médicos que morreram, mas não 
das vidas que foram salvas às custas desses heróis que tam-
bém são todos Médicos pela Vida. Uma lição de como salvar 
vidas contendo a fase de pico.
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Sim, um grande grupo de médicos brasileiros segue 
protocolos baseados na experiência da Espanha com resul-
tados excepcionais.

Estava atendendo em casa como falei, até porque como 
grupo de risco não podia manter minhas atividades profis-
sionais. Com a ajuda excepcional de Júlia Carvalheira Alti-
no de Almeida, minha neta, doutoranda em Medicina, que 
tem o dom da medicina no sangue. Moramos juntos e toda a 
família se envolveu. Hoje temos 116 casos de pessoas atingi-
das pela COVID-19 que estiveram em atendimento domici-
liar por telefone ou WhatsApp. Esse tipo de atendimento foi 
permitido durante a pandemia. Temos o prontuário de todas 
essas pessoas, que preenchem seus dados, fazem os exames 
solicitados, são classificadas em função das fases da doença. 
São tratadas e acompanhadas diariamente, em média duas 
vezes por dia, e instruídas a informar qualquer alteração nos 
sintomas. Hoje, início de julho de 2020, temos apenas quinze 
pessoas em atividade da doença, todas bem, todas em fase 
viral. E apareceram nesse segundo pequeno pico que atin-
giu o interior do estado de Pernambuco e por proximidade 
a cidade do Recife. Os brasileiros sabem se cuidar e querem 
viver. Por isso acreditam em nós, os médicos formiguinhas, 
médicos pela vida que tratamos e nos espalhamos em todos 
os rincões do país. O povo brasileiro sabe e nós sabemos de 
tudo também. Dos doze que apareceram nesses últimos três 
dias só entregamos os medicamentos para um deles. Todos 
tinham seus quatro mosqueteiros em casa.

Sim, e os Médicos pela Vida? Essa é a história da solida-
riedade, o maior símbolo positivo dessa pandemia. A histó-
ria desse grupo de médicos não tem um início que eu saiba. 
Foi uma história de adesão, de amizade, de foco, de objetivo, 
de encontros virtuais, de revolta com a situação gerada no 
mundo. Do inconformismo. De abrir os olhos e ver fatos. De 
ver e abraçar o papel verdadeiro da Medicina. De ter apren-
dido o livro de Albert Camus: A Peste.6 Dr. Bernard Rieux 
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em Oran, na Argélia encontrou os ratos e os mortos. Nós en-
contramos no mundo e aqui no Brasil os cadáveres, os doen-
tes e a impassividade. A negação da doença. A negação da 
terapia. Exceto pelos médicos que acordaram e saíram para 
a luta. A Peste foi meu livro de cabeceira desde que tinha 
15 anos de idade assim como, antes desse livro, devorava 
A Cidadela,7 do escocês Archibald Joseph Cronin, médico 
do Royal College of Physicians. O protagonista é um jovem 
médico Andrew Manson e o tema mostra o drama das es-
colhas éticas na prática da medicina, um tema muito atual 
representativo do confronto entre integridade profissional e 
as tentações financeiras e mercadológicas desse nosso perío-
do de trevas.

Penso nas cidades da Idade Média assoladas pela pes-
te. No isolamento dos leprosos. No isolamento dos tuber-
culosos em asilos romanticamente descritos, mas que eram 
na realidade locais de confinamento para evitar contágio. A 
Montanha Mágica,8 Der Zauberberg, um clássico considerado 
em alemão um Bildungsroman, tipo de romance que descre-
ve em detalhes o processo de desenvolvimento completo de 
um personagem da infância à maturidade. Livro escrito por 
Thomas Mann em 1924, descreve, por causa da sua própria 
experiência no internamento de sua mulher Katharina Mann 
(Katia), num sanatório em Davos na Suíça, em 1912, em de-
talhes tristes e contagiantes a solidão e o conhecimento pro-
fundo da doença e da morte. Da esperança e da desilusão. 
E o desenho de uma humanidade futura que vivenciou e 
vivencia na atualidade o mais profundo conhecimento da 
doença e da morte, e esse conceito traduz nossa vida atual.9

Como podemos repetir no século XXI essas experiências 
terríveis de medo, de angústia, de abandono, de tragédia, de 
solidão? 

Nós, médicos que tratamos, sabemos de tudo. Mesmo 
que a mídia minta. 

Nesses movimentos espontâneos de médicos querendo 
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fazer algo surgiram lideranças no nosso grupo, por incrível 
que pareça, de diferentes especialidades, muitos oftalmolo-
gistas. Um deles, Dr. Antônio Jordão, deu voz ao grupo e 
começamos a ter reuniões. Os oftalmologistas estavam re-
voltados, chamados pela prefeitura do Recife para, em cur-
sos mínimos, aprender a entubar pacientes graves. Muitos 
foram para a linha de frente. Não sei quando começamos as 
reuniões por Zoom. A partir da minha casa, de forma ama-
dorística. Hoje tenho um Zoom profissional e muitas reu-
niões começam aqui. Como aquela do lançamento do proto-
colo de Campina Grande no dia simbólico da cidade que é 
24 de junho, dia de São João.

A primeira ideia objetiva do grupo foi criar um Manifes-
to pela Vida endereçado a todas as autoridades brasileiras. 
Conseguimos reunir mais de quatro mil assinaturas de mé-
dicos brasileiros de todas as especialidades e regiões do país 
solicitando a implantação de um protocolo de tratamento 
pré-hospitalar para as pessoas afetadas pela COVID-19. Parte 
desse grupo, o grupo que trabalhou ativamente na elaboração 
dessas diretrizes, passou horas em reuniões que totalizaram 
30 horas em uma semana, fora o tempo de trabalho de pes-
quisa individual. O protocolo foi publicado dia 24 de maio 
logo após a publicação do primeiro protocolo de tratamento 
pré-hospitalar do Ministério da Saúde adotando a Cloroquina 
e a Hidroxicloroquina como drogas para o combate à doença 
na fase viral. As assinaturas que estão no nosso site Médicos 
Pela Vida COVID-1911 já somam mais de sete mil, atualmente.

Em 29 de maio de 2020 o documento foi entregue ao Mi-
nistério da Saúde. Entregamos também anexo ao manifesto 
esse Protocolo Brasileiro de Tratamento Pré-Hospitalar CO-
VID-19 elaborado de forma multidisciplinar.

O Protocolo é um guia para a terapia, está online no 
site Médicos Pela Vida COVID-1911 e pode ser solicitado por 
qualquer pessoa interessada.

Uma vitória excepcional da dedicação dessas pessoas 
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chamadas a trabalhar na linha de frente no atendimento aos 
pacientes. As indicações para cada fase da doença, os exames 
laboratoriais, os exames radiológicos, a interpretação desses 
resultados e os medicamentos adequados para cada fase, 
com as doses e os cuidados necessários de acompanhamen-
to estão bem descritos lá. O documento é público e pode ser 
divulgado amplamente. Outros protocolos similares foram 
implementados, em cidades pequenas ou por médicos que 
fazem esse tipo de atendimento domiciliar, tentando evitar 
as filas em hospitais ou atendendo as pessoas que retornam 
das unidades de saúde para casa e com sintomas. Esse pro-
tocolo foi adaptado de forma excepcional pela iniciativa de 
médicos igualmente dedicados e competentes, cientistas de 
verdade, da cidade paraibana de Campina Grande. E lá a 
adaptação do protocolo foi feita de forma genial tendo como 
foco uma unidade de saúde pública ou privada. Foi criado 
um sistema chamado A, B, C, D, E. A significa acesso e B, 
brigada. Fala do acesso universal do paciente ao tratamen-
to na fase viral, nos primeiros cinco dias, onde a chance de 
cura é quase absoluta. A brigada diz respeito à equipe mul-
tidisciplinar envolvida no atendimento, desde a chegada do 
paciente até a alta da terapia. C explica a classificação pelos 
sintomas e sinais dando completa atenção ao diagnóstico clí-
nico que é o âmago não compreendido de uma pandemia. 
E D? Claramente fala das drogas terapêuticas, para as fases 
viral e inflamatória inicial. Muitas vezes elas se confundem. 
Não tratamos nessas diretrizes das fases hospitalares. Em-
bora que alguns pacientes já entrando em hipóxia e que se 
recusam a ir aos hospitais se beneficiam desse protocolo e 
todos nós que tratamos especialmente nas situações de co-
lapso temos alguma experiência nessa fase. A última fase E 
significa evolução, acompanhamento, nunca abandonar seu 
paciente atendido até a alta. Com todos os critérios de alta 
terapêutica e regras para a volta à vida normal.

Hoje sei que essa volta não é fácil porque estamos acom-
panhando e penando com as pessoas em fase pós COVID-19. 
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Fisioterapeutas estão se desdobrando. Essas pessoas preci-
sam ser consideradas como uma importante parte da po-
pulação que concretamente necessita de reabilitação. Que-
remos ajudar, através do conhecimento ampliado da fase 
pós COVID-19 e através da solicitação de investimentos na 
reabilitação e no acesso dessas pessoas às redes públicas de 
saúde, de forma exemplar como uma lição de sobrevivência.

Acreditamos em números. Que falam e cantam. Olha-
mos as estatísticas frias que mostram a letalidade nas cida-
des e nos países que fizeram o tratamento da doença na fase 
viral. Acreditamos nos médicos que estão tentando mostrar 
essa verdade ao mundo. Mostramos os erros dos chamados 
trabalhos para buscar evidências tipo A. Matando. Confú-
cio12 diz que o começo da sabedoria é saber dar nomes ver-
dadeiros aos fatos. Não faça aos outros o que não quer que 
seja feito a você. Saber o que é correto e não o fazer é falta de 
coragem. Usar doses erradas de um medicamento tão antigo 
como é a cloroquina é correr risco de morte. Principalmente 
quando usada em fase errada, em pacientes graves em uni-
dades de terapia intensiva. Vai haver um julgamento sobre 
a negação da terapia como um crime contra a humanidade? 
Vou lutar por isso. Incansavelmente. Essa luta já está sendo 
preparada e já começou em vários países. A pergunta vai 
ser sobre como deixaram morrer milhares de pessoas sem 
tratamento.

Em algum momento desta trajetória, alguém decidiu 
basear seus conhecimentos apenas pelas famosas evidên-
cias. Não sei por que resolveram esquecer que também se 
aprende com as experiências de vida. E ainda mais inteligen-
te será a pessoa que mais aprender com as experiências de 
vidas dos demais. Recebi essa linda mensagem de um ami-
go, mensagem de suporte e de estímulo. Dessas que valem o 
dia e valem seu cansaço e esforço. Obrigada, amigo.

E as nossas estatísticas? Os números excelentes de cura 
e quase ausência de letalidade de centenas de Médicos pela 
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Vida? Não podemos parar durante uma pandemia para ana-
lisar números quando nosso objetivo é tratar e salvar vidas.

Quantos morreram? Nossa pergunta tem que ser inver-
tida: quantos poderiam ter sido salvos. Quantos médicos e 
profissionais de saúde morreram? Quantos poderiam não 
ter morrido se acreditasssem na profilaxia. Nem sei falar 
mais de quantos pacientes tratamos no país mas o Brasil 
está no primeiro lugar do mundo em número de curados. 
Um orgulho para os Médicos pela Vida, os Médicos da Ver-
dade, os Médicos que tratam. Um orgulho para a equipe e as 
orientações do atual grupo do Ministério da Saúde, enfren-
tando tudo e todos em termos de política. Não falo de polí-
tica partidária mas temos que falar de política em termos de 
saúde. Não podemos conviver com um Brasil continental 
com as diferenças de oportunidades para o acesso à saú-
de. Com as diferentes oportunidades de acesso à educação, 
às informações verdadeiras, à higiene, às condições básicas 
de saneamento, à mobilização urbana adequada com o fim 
das longas horas de transporte coletivo para a chegada ao 
trabalho. Fim das jornadas de 14 horas entre sair de casa e 
voltar para casa para grande parte da população brasileira. 
Aprendi que esse termo de trabalhar de sol a sol vem das 
colheitas de azeitonas nos olivais do Alentejo onde moro 
parte do ano.

O protocolo descrito elaborado pelo grupo de Médi-
cos pela Vida nasceu da angústia dos Médicos que se viram 
frente a frente com um inimigo desconhecido mas que, a 
exemplo de Dom Quixote, ergueram a lança e foram para 
cima do Dragão Covidiano ao grito de “vamos à luta para a 
implementação de um Tratamento Pré-Hospitalar!”.

A Folha de São Paulo publicou uma matéria no seu su-
plemento de saúde, logo em seguida à divulgação do Mani-
festo e do Protocolo em que nos chama de desconhecedores 
da saga de Dom Quixote.12 A frase nasceu do espírito de 
luta de uma querida colega epidemiologista Dra. Maria do 
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Carmo Barbosa da Mota, quando decidimos a apresentação 
e os agradecimentos do Protocolo.

Como podemos continuar a não tratar nas fases iniciais 
da doença antes que ela se transforme no Dragão Covidiano?

Dom Quixote é o símbolo do idealista e sonhador. Na 
sua loucura lutou com sua lança contra moinhos de vento. O 
Dragão Covidiano foi a melhor definição para essa doença, 
no nosso entusiasmo de finalizar um trabalho árduo e difícil. 
Uma doença de mil faces que tira e tirou a vida de milhares 
de pessoas no mundo inteiro. Interpretaram a nós médicos 
como loucos e cheios de um idealismo ridículo. Nos chama-
ram de ignorantes porque São Jorge lutou contra um dra-
gão. Dom Quixote lutou contra a maldade representada por 
moinhos de vento. Esse texto é linguagem poética. O Dragão 
Covidiano é difícil de enfrentar e com todas as controvérsias 
políticas e da mídia, médicos de todo o país saíram de suas 
posições de conforto para tentar salvar vidas. De forma vo-
luntária e de forma anônima. Conseguindo os medicamen-
tos confiscados e desaparecidos das farmácias para distri-
buição aos que precisavam ou que não encontravam na hora 
certa. Usar São Jorge contra o dragão era trazer religião para 
um assunto médico que depende de atitudes médicas. Gos-
tamos do símbolo de Dom Quixote representando os médi-
cos que se compadeceram e partiram para a luta contra tudo 
e contra as ordens autoritárias de alguns gestores federais, 
estaduais e municipais. O único respaldo no tratamento pre-
coce vem do governo federal que através do Ministério da 
Saúde publicou um protocolo de tratamento pré-hospitalar 
e se posicionou de forma correta e firme a favor das drogas 
consideradas “off label” no tratamento da COVID-19. O Mi-
nistério apoiou a luta idealista de Dom Quixote. Algumas 
cidades brasileiras de diferentes tamanhos adotaram e estão 
adotando as mesmas medidas com redução clara dos óbitos. 
Convênios implementaram o tratamento precoce e, salvan-
do vidas, esvaziaram as unidades de terapia intensiva. Por 
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isso nossa queda de mortalidade no início do mês de julho 
equivale à da Alemanha e claramente em declínio quando o 
uso da terapia precoce foi oficialmente adotado.

O Dragão Covidiano tem a força da destruição através 
da virulência do novo Coronavírus, através da decisão de 
não fazer nada, através das mentiras da mídia, através das 
decisões erradas e não coordenadas das autoridades. Para 
vencer esse monstro precisamos dos idealistas que acredi-
tam que na sua independência como médicos usam o livre 
arbítrio e seus conhecimentos para prescrever os medica-
mentos que podem curar. Que acreditam que o uso de vários 
remédios que são conhecidos e testados em grandes grupos 
de pacientes para outras doenças pode vencer a pandemia 
que mata pela própria infecção, pela reação imunológica do 
hospedeiro, pelas comorbidades e mata pelos males do con-
finamento da forma como foi aplicado em muitos lugares do 
país. Os mortos não são estatísticas e acho que deveríamos 
publicar diariamente seus nomes. Temos a obrigação de fa-
zer uma homenagem a eles, mortos sem o choro presencial 
da família e amigos e sem cerimônias de funerais. E conti-
nuamos, como Dom Quixote o fez contra moinhos de vento, 
lutando contra um dragão de sete cabeças e sete bocas de 
fogo.

Aprendemos muito uns com os outros nesse trabalho, 
aprendemos muito com as pessoas que nos procuram a quem 
atendemos num trabalho voluntário e contínuo. Trocamos 
informações, trocamos medicamentos que faltam nas farmá-
cias e recebemos doações de medicamentos que vão ser re-
distribuídos numa rede de formiguinhas em todo o país. Um 
trabalho que envolve os médicos e suas famílias. Admiro a 
todos os médicos que trabalham nesse grupo, admiro a per-
sistência, o conhecimento, a humanidade, a vontade de ven-
cer e de tratar. A eles e a todos os outros que pelo país afora 
lutam nessa pandemia quero prestar minha homenagem. 
Temos que reconhecer o esforço hercúleo do governo fede-
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ral e do Ministério da Saúde para prover as necessidades da 
rede pública e para providenciar todas as operações logísti-
cas para esse trabalho quase impossível na situação atual em 
vários estados e municípios. A luta tem sido difícil porque 
está focada num medicamento que é somente uma pequena 
parte do problema. Em todo o mundo. Estamos em guerra e 
queremos vencer como muitos países estão fazendo. Países 
pobres como o Senegal dando lições aos gigantes europeus e 
americanos. Acredito que o bom senso vai voltar a imperar 
no Brasil e que a luta para vencer essa doença cruel, silencio-
sa e contagiosa tenha o poder de unir os brasileiros contra 
um vírus e pela vida. 

Um efeito da pandemia que não tinha pensado: a morte 
dos idosos na Europa apaga as memórias vivas das tragédias 
do século passado: da Segunda Guerra Mundial, do Holo-
causto, do Nazismo, das atrocidades todas cometidas. Não 
tinha visto por esse ângulo, mas o outro lado da tragédia 
atual é ver a Europa, berço da civilização ocidental, curvada 
às mentiras da pandemia e obedecendo a patéticas e trágicas 
ordens, com aplausos do poder econômico e da grande mí-
dia. Temos muitas perguntas sem respostas. Vamos calar?

Somos mais de sete mil médicos fazendo e apoiando o 
tratamento precoce da infecção pelo COVID-19. Somos mais 
de sete mil médicos que cobramos das autoridades o boicote 
feito às nossas prescrições. Você é feliz em ser médico e sal-
var vidas? 

Viva a vida!
Uso o meu diploma para prescrever. Tenho o direito de 

tratar e meu paciente tem o direito de aceitar ou não a minha 
prescrição. Somos credenciados para isso. Não entendo como 
médicos não se revoltam com as medidas de cerceamento à 
liberdade de escolher um tratamento. Como admitem essas 
regras absurdas? Liberdade é um direito fundamental.

Somos médicos, não somos deuses, juramos trabalhar 
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pela vida e fazer o bem aos pacientes. Não podemos julgar 
quem deve ter chance de ser tratado e quem deve ficar sem 
tratamento para termos evidências tipo A.

Como médica acho um enorme e perigoso precedente 
a ingerência política sobre nossas decisões terapêuticas, es-
pecialmente durante uma pandemia que ameaça a vida de 
milhares de pessoas. Se permitirmos essa atual proibição de 
tratamento por órgãos sabidamente políticos como a própria 
OMS é, o que vamos ter no futuro? O poder financeiro de 
grandes laboratórios e o poder político de governantes e au-
toridades ditando nossas condutas médicas.

Esse capítulo é o apoio incondicional ao movimento ex-
traordinário que é o de Médicos pela Vida COVID-19, do 
qual faço parte, mas também a todos os médicos pela vida 
que estão distribuídos e se multiplicando no Brasil todo. O 
Brasil é um exemplo para o mundo na reação espontânea e 
crescente dos profissionais de saúde e no apoio da população 
que, atendendo aos nossos manifestos, busca informações 
verdadeiras, assiste nossas aulas e demanda o tratamento 
precoce quando já não tem os remédios em casa esperando 
pelo vírus. O brasileiro sabe que com coragem e honestidade 
pode vencer a pandemia.

A esses colegas guerreiros que juntaram suas forças 
para derrotar a pandemia em curso, na linha de frente ou em 
atendimento voluntário, O NOSSO MUITO OBRIGADO!

Agradecemos também a luta dos profissionais de saúde 
e de todas as pessoas que estão trabalhando de forma al-
truísta para manter os serviços essenciais do nosso país.

Pequeno poema de Berthe Vadier (1836 – 1921)14 que re-
cebi de um amigo muito querido que acordou às 4 horas da 
manhã pensando em mim e nessa luta. Essa poesia das aulas 
de francês ele sempre usou para ter coragem nos momen-
tos difíceis. Essa mensagem e essa emoção me fizeram um 
enorme bem. Por isso acredito nas pessoas, na bondade e na 
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solidariedade. E na vitória dos brasileiros. Vamos sair sim 
dessa nuvem negra. 

“Où vas-tu nuage? Je ne sais pas, enfant! Je fais mon 
voyage Comme il plaît au vent. Mais l’eau que je porte Fera 
quelque bien Cela seul qu’importe; Le reste n’est rien.” 

“Onde estás indo, nuvem? Eu não sei, criança! Faço a 
minha viagem como agrada ao vento. Mas a água que car-
rego fará algum bem e isso é só o que importa; O resto não 
é nada.” 
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Quantas vezes você se imaginou numa guerra quando 
estudou sobre as grandes guerras mundiais ou assistiu a um 
documentário sobre o assunto? O sentimento que esses fatos 
históricos despertam em nós é de pesar e tristeza. É difícil 
ter o alcance do sofrimento das pessoas que experienciaram 
tamanho terror. Entretanto, se pararmos para refletir o que 
acontece numa guerra e nas suas entrelinhas, não precisare-
mos remeter nossa imaginação para um tempo tão distante, 
no século passado. Medo, incertezas, vulnerabilidade, im-
potência, fuga, bastidores políticos impiedosos, mortes, de-
sesperança. Estamos vivendo tudo isso em 2020. Pandemia. 
SARS-CoV-2, um vírus cuja morbimortalidade foi amplifi-
cada por políticas mundiais e regionais, ora desastrosas ora 
desumanas. Vimos em várias partes do mundo a onda ba-
ter e arrastar, devastar. O vírus, altamente contagioso e de 
comportamento imprevisível, tinha vestes de um desastre 
natural, tal qual um tsunami, mas também vestes de uma 
arma bélica poderosíssima e implacável: quando acionada 
causa uma dor aguda e leva vários para longe e para sem-
pre, muitos dos quais bravos lutadores da linha de frente. 
O ciclo esperança-desesperança se repete em meio ao caos 
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instalado. Mesmo após o arrefecimento da dor, ainda sob 
escombros, não podemos sonhar com a paz, pois amanhã, 
em algum lugar, uma nova batalha é anunciada e explode, 
numa sucessão de acontecimentos que se repetem e parali-
sam. É incompreensível essa paralisia, mas é real. E nessa 
guerra, vive-se concomitantemente a pandemia do medo, da 
falta de liberdade e da desassistência. Essa é uma história 
escrita na convalescença da dor da batalha. 

Fases da pandemia no Estado do Pará

O primeiro caso de COVID-19 no Pará foi confirmado 
no dia 18 de março de 2020. Imediatamente, várias políti-
cas públicas foram implementadas, reproduzido as medi-
das adotadas em outros locais do mundo e do país, a citar: 
isolamento social com fechamento do comércio, escolas, fa-
culdade e outros serviços classificados como não essenciais; 
construção do hospital de campanha na capital; investimen-
to para aquisição de respiradores para ventilação invasiva. 
A mídia cumpriu seu papel ao orientar que a população fi-
casse em casa, mas também prestou um desserviço ao criar o 
pânico esmagador. O resultado foi um efeito rebote: grandes 
aglomerações de pessoas com sintomas leves em busca de 
serviços de urgência em setores de alta complexidade, in-
viabilizando o fluxo hospitalar digno para os mais graves, 
levando ao esgotamento dos EPIS, adoecendo da equipe de 
saúde (de COVID-19 e outros males). Em aproximadamen-
te um mês após o primeiro caso, vimos o caos acontecer, a 
exemplo do que ocorreu em outros locais antes de nós. Um 
caos anunciado. 

Hoje, entendemos que o erro está no princípio de tudo. 
Todo doente, numa pandemia, precisa ser assistido. Não 
cabe ao paciente avaliar se ele está grave ou não. Não é jus-
to deixar a doença seguir seu curso natural, diante de tanto 
conhecimento já consolidado em outras doenças. A inércia 
e a reprodução de modelos de assistência apenas no âmbito 
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hospitalar já se sobressaíam como os grandes equívocos da 
pandemia. 

Diante do desenrolar previsível e dramático dos acon-
tecimentos, podemos dizer que nos preparamos, mas não 
estávamos preparados. Fomos espectadores e reprodutores 
de um modelo não resolutivo, fadado ao fracasso. O vírus 
avançou com seu determinismo próprio sobre a capital pa-
raense, não importassem as medidas já adotadas. Diante dos 
fatos, uma iniciativa despretensiosa de uma médica de Be-
lém, Dra. Adriana Lima, uniu vários médicos do Pará num 
grupo de aplicativo de mensagens. Esses médicos tinham em 
comum o medo, a inquietude e a vontade de agir, sem nem 
mesmo saber que armas usariam. As discussões de artigos 
logo cederam espaço para as discussões de casos clínicos. 
Inicialmente, a maioria dos pacientes desses médicos eram 
seus parentes e amigos, mas logo isso mudou, tomando uma 
proporção inimaginável. Muitos desses médicos não atua-
vam em hospitais, mas não se eximiram da responsabilida-
de; não se permitiram a inércia. Nesse cenário, a hidroxiclo-
roquina era a protagonista e os médicos do grupo estavam 
alinhados na decisão de prescrevê-la o mais precocemente 
possível, apesar de não haver nenhum direcionamento ofi-
cial para tal atitude. O que lhes guiavam nessa decisão eram 
os poucos artigos científicos até então publicados no contex-
to da doença e, especialmente, a vontade de parar o vírus. 
Vontade aliada ao estudo em busca do conhecimento cien-
tífico consolidado na ocasião de outras doenças, trazendo 
para o árduo cenário a necessidade pujante da arte de fazer 
medicina.1-5 Ninguém estava disposto a abandonar a ideia 
do tratamento precoce e de negar a plausibilidade de seu be-
nefício. A guerra em Belém a essa altura já tinha iniciado e o 
campo de batalha não eram apenas as urgências de hospitais 
e postos de saúde; travava-se uma briga de dentro de nossas 
casas. Nosso instrumento era o celular e com ele éramos um 
exército de um. A angústia de ouvir sirenes de ambulâncias 
a todo minuto e pedidos de socorro a cada segundo em men-
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sagens pelo celular, fez a necessidade de se montar um exérci-
to virtual que se uniu com o único propósito de salvar vidas. 

Dias antes da grande ascensão no número de casos de 
COVID-19 em Belém, vivenciamos o desaparecimento da 
hidroxicloroquina nas farmácias. A partir deste momento, 
o pico de casos se estabeleceu e o desabastecimento foi ge-
neralizado. Não havia mais medicações adjuvantes como a 
azitromicina e o zinco e nem mesmo os tratamentos alterna-
tivos como a ivermectina e a nitazoxanida.6,7 Dessa forma, 
muitos pacientes ficaram sem a oportunidade de se subme-
ter ao tratamento, mesmo com a prescrição médica. O resul-
tado foi uma grande ocorrência de casos graves com a alta 
mortalidade hospitalar, mesmo em pacientes sem fatores de 
risco. Tivemos que lidar com a dor de uma terrível estatís-
tica: Belém se tornara a capital do Brasil com maior número 
de óbitos entre médicos e outros profissionais de saúde. 

No auge da primeira semana do pico, as farmácias de 
manipulação tentaram suprir as medicações, causando mais 
alvoroço e desespero. Apesar dos esforços, muitos pacientes 
não conseguiram iniciar o tratamento ou o fazia de forma 
tardia. Assim, entramos na segunda semana de pico e vimos 
pacientes cada vez mais graves. Chegou o colapso! Com ele, 
uma mortalidade hospitalar sem precedentes, inimaginável. 
Neste momento, o grupo de médicos estava alinhado quan-
to às condutas em pacientes nas fases iniciais da doença, mas 
o momento já trazia um novo perfil de doentes. A esta altu-
ra, já discutíamos e colocávamos em prática o estadiamento 
clínico proposto por Siddiqi.8 De acordo com essa classifica-
ção, os pacientes neste instante da pandemia em Belém esta-
vam em fase inflamatória, chegando às urgências em franca 
hipóxia, muitos deles sem conseguir atendimento médico e 
vindo a falecer dentro dos carros. O pior e mais aterrorizante 
cenário já havia se instalado. Constatamos que muitos desses 
pacientes não tiveram a oportunidade de fazer o tratamento 
de fase 1, de replicação viral, ou por não terem buscado aten-
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dimento precoce, seguindo a política vigente do “fique em 
casa”, ou porque não conseguiram comprar a hidroxicloro-
quina pelo desabastecimento na cidade. Era o pior momento 
para adoecer, o pior prognóstico. Muitas vidas que seriam 
viáveis fora da situação de colapso, se perderam da forma 
mais indigna e desumana. Momentos de desespero, luto e 
desilusão tomaram conta de Belém. 

De repente, uma luz surgiu no âmbito do tratamento 
hospitalar. Dra. Marina Bucar, médica brasileira que reside 
em Madrid, passou a ser mencionada constantemente no 
grupo dos médicos paraenses. Essa médica, num impulso 
generoso e salvador, compartilhou uma série de vídeos que 
falavam sobre a doença, seu estadiamento e tratamento. Es-
ses vídeos continham relatos incríveis de como pacientes 
hospitalizados poderiam ter um prognóstico mais favorável 
com o uso de metilprednisolona em pulso endovenoso. Fala-
vam também de como a COVID-19 se estabeleceu como sen-
do uma doença tromboinflamatória e da importância da he-
parinização nesses pacientes. Com essas condutas ela viu a 
mortalidade de seu hospital despencar. Ela se sentiu imbuí-
da a divulgar esses resultados para os médicos brasileiros, 
uma nobre missão que ela mesma se atribuiu e a qual jamais 
esqueceremos. Em seus vídeos, ela também falava sobre o 
tratamento de fase 1: com muita simplicidade, humildade 
e conhecimento, ela defendia o uso da hidroxicloroquina 
como medida importante para que o paciente tivesse menos 
chances de evoluir para fase inflamatória mais grave. Nes-
se momento, o Conselho Federal de Medicina se posicionou 
a favor da autonomia do médico em prescrever a hidroxi-
cloroquina, entretanto, um cenário desfavorável já havia se 
instalado.9 Uma divisão ideológica no Brasil, um racha en-
tre médicos: os ditos médicos de trincheira, pejorativamente 
chamados de curandeiros, e os médicos “cientistas”, inertes 
e resignados à espera de recomendações científicas de nível 
A. Mas e a guerra? Ela era vigente e trazia consigo mortes 
injustas. O fato é que todo conhecimento compartilhado pela 
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Dra. Marina Bucar foi de grande valor naquele momento de 
desesperança. Aplicar o protocolo usado em Madrid nos pa-
cientes hospitalizados fez com que muitos pacientes graves 
se recuperassem. Entretanto, o problema da falta de leitos e 
urgências de portas fechadas ainda eram a nossa maior dor. 
Como resolver? 

Antes de entrar no assunto de como medidas heroicas 
salvaram vidas no auge do colapso, faz-se necessário expli-
car a trajetória de um outro médico que marcou a história da 
pandemia no Pará: Dr Roberto Zeballos. Semanas antes do 
nosso colapso, quando Belém e até mesmo o Brasil ainda es-
tavam na expectativa das grandes batalhas contra o vírus, o 
Dr Zeballos foi à mídia falar de sua experiência, de pequena 
casuística, cujo tratamento se baseou num estudo chinês, pu-
blicado no JAMA - The Journal of the American Medical As-
sociation.10 No Brasil, foi ele quem falou pela primeira vez 
e defendeu o uso de corticoide em paciente com COVID-19. 
Ele foi muito criticado por colegas, inclusive publicamente, 
num movimento que poderia tê-lo feito recuar. Ele havia en-
tendido a fisiopatologia da doença e sua proposta de trata-
mento estava alinhada com a experiência dos hospitais em 
Madrid. O caminho já estava mais claro com entendimento 
da ocorrência de uma resposta inflamatória exacerbada no 
curso da COVID-19. Era uma doença imunológica! Ele não 
poderia recuar e, assim, deu publicidade às suas ideias e con-
clusões.11 Suas entrevistas seriam a motivação para tomada 
de uma atitude grandiosa e significativa que se sucedeu. 

Como toda guerra, existe o Dia D, o dia em que os even-
tos tomam um rumo inesperadamente diferente. Uma outra 
médica do grupo do Pará, Dra. Luciana Cruz, paraense e re-
sidente em São Paulo, incomodada com sofrimento de seus 
conterrâneos e com os inúmeros pedidos de socorro sem res-
posta na sua cidade, resolveu pedir ajuda. Descobriu o tele-
fone do Dr Zeballos e, sem conhecê-lo, ligou e contou o quão 
esmagadora e cruel estava sendo a nossa batalha. Ele, num 
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ímpeto de genialidade, humildade e empatia, adaptou o tra-
tamento que ele fazia em seus pacientes hospitalizados para 
o uso via oral, ainda uma ideia a ser lapidada, mas altamente 
necessária naquele momento. Calmamente, ele gravou um 
áudio, “o áudio”. 

Nosso Dia D, 30 de abril de 2020, no auge do colapso, 
o áudio do Dr Zeballos foi compartilhado pela Dra Luciana 
no grupo do Pará. A voz da sabedoria ouvida por corações 
inquietos e sedentos por uma arma de cura. Eureka! Era o 
esquema perfeito para tratar pacientes desassistidos, cuja a 
doença agravara pela impiedosa história natural da doen-
ça. Doença imunológica, bradava insistentemente o Dr Ze-
ballos. Mais do que plausibilidade fisiopatológica, o esque-
ma gentilmente proposto, passou a ser o elixir da esperança 
e a nossa redenção. Pacientes graves foram assistidos em 
suas casas sem necessidade de internação. Para os casos gra-
víssimos, verdadeiras UTIs foram montadas em domicílio. 
Vidas foram milagrosamente salvas! O alicerce que respal-
dou essas condutas, foi o protocolo do Dr Zeballos, que nem 
precisou ser testado, aprovado, escrito. Bastou um áudio de 
alguém até então desconhecido para muitos, mas cujas pala-
vras reverberou com uma credibilidade inabalável. Doença 
tromboinflamatória entendida e tratada como tal, de forma 
brilhante, sem hesitação, no tempo em que a urgência de-
mandou. 

Hoje, o que chamamos de protocolo do colapso, ainda 
não é um protocolo oficial, mas é uma arma, cuja veemen-
te convicção no seu poder, fez a nossa trajetória ser menos 
dolorosa. Esse protocolo consiste no uso de corticoide via 
oral, Prednisona ou prednisolona (80mg no primeiro dia e 
40mg por dia por mais quatro dias), enoxaparina12,13 em 
dose profilática (0,5mg/kg) e dois antibióticos (Axetilcefu-
roxima e Claritromicina). Em menos de uma semana foram 
mais de 300 pacientes graves tratados, curados, e apenas um 
óbito. É importante destacar que esses pacientes não tiveram 
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a chance de uma outra abordagem diante do colapso. Essa 
medida heroica ratificou e respaldou toda a observação clí-
nica do Dr Zeballos. É sua a frase “eu ajudei o Pará e o Pará 
me ajudou!”. Fortalecido nas suas convicções, ele se mante-
ve firme na divulgação desse protocolo e sua voz alcançou 
todo o Brasil. 

Voltando a Belém, ao mesmo tempo em que o protocolo 
do Dr Zeballos motivava os médicos a seguirem firmes na 
batalha árdua para salvar pacientes em estado grave, uma 
nova frente surgiu para dar mais força à causa. A disponibi-
lização do tratamento da fase 1, fase de replicação viral, no 
âmbito público e privado, era o reforço que precisávamos. 
Da noite para o dia, vimos mudar o rumo da curva. O tra-
tamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina, iver-
mectina e zinco, agora com uso massificado, fez sua mágica. 
Naquele momento, cada paciente tratado em fase 1 ou 2 era 
uma vitória comemorada pelos mais de 200 médicos envol-
vidos nesse grupo do Pará. “Protocolos” foram montados e 
a ideia se disseminou pelo país. O grupo regional originou e 
motivou grupos mais amplos, com médicos de todo o Brasil, 
que assim como nós, travaram sua própria guerra de forma 
análoga. Muitas experiências, dores e vitórias foram e ainda 
são trocadas nesses grupos. Unidos pela dor e pelo sonho 
de disseminar os feitos que mudaram o curso da doença, es-
ses médicos persistem em suas lutas e articulações por mais 
adeptos. Vale ressaltar que essa articulação não é política e 
não movimenta interesses particulares. Trata-se de uma ação 
conjunta que visa alertar que existe tratamento para a doen-
ça, a exemplo do que foi feito pela Dra Marina Bucar e Dr 
Zeballos. Ainda há regiões do país vulneráveis e passíveis 
de terem uma experiência dolorosa, caso o tratamento pre-
coce não seja implementado. Então, os esforços continuam e 
seguem esse propósito. 

Com arrefecimento do número de casos em Belém, 
percebemos que estamos numa guerra de várias batalhas: 
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contra o vírus, contra o cientificismo que renega a plausi-
bilidade fisiopatológica e hipóteses de tratamento, contra a 
omissão e corrupção, contra a politização da doença em âm-
bito nacional, e contra a disputa por dominação econômica 
e geopolítica mundial. Ainda na vigência de todas essas ba-
talhas, nossa conclusão é a favor do estadiamento da doença 
e do seu tratamento precoce. Defendemos essa atitude, pois 
entendemos que o tratamento precoce não é só medicação, é 
acolhimento, é humanidade. É o vínculo que cura! 

Imagem 1. Ilustração do colapso do sistema de saúde no Es-
tado do Pará

Fonte: Pesquisa direta, 2020.
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Atualmente, vários medicamentos como cloroquina, 
hidroxicloroquina, arbidol, remdesivir, favipiravir, tocilizu-
mab, imunoglobulina, corticoides, ozonioterapia, oseltami-
vir, lopinavir/ritonavir, IFN-alfa, teicoplanina, ribavirina, 
entre outros, estão sendo submetidos a estudos clínicos para 
testar sua eficácia e segurança no tratamento da COVID-19 
em vários países do mundo tanto na fase precoce quanto 
avançada, alguns resultados promissores foram alcançados 
até o momento.1 A seguir abordaremos algumas opções de 
tratamentos.

Hidrox icloroquina e Cloroquina

A hidroxicloroquina e a cloroquina frequentemente fo-
ram apresentadas como grandes vilãs nesta pandemia. Con-
tudo, os estudos científicos e a pratica clínica mostram bons 
resultados com o uso dessas drogas para o tratamento pre-
coce da COVID-19. 

A cloroquina é uma droga conhecida desde 1934. Além 
de seus efeitos antimaláricos bem conhecidos, a cloroquina 
exerce efeitos antivirais diretos, inibindo as etapas depen-
dentes do pH na replicação de vários vírus, incluindo mem-
bros dos flavivírus, retrovírus e coronavírus. Além disso, a 
cloroquina tem efeitos imunomoduladores, suprimindo a 
produção/ liberação do fator de necrose tumoral alfa (TNFa) 
e interleucina 6, que mediam as complicações inflamatórias 
de várias doenças virais. Os mecanismos gerais de inibição 
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viral por cloroquina/hidroxicloroquina podem prejudicar a 
replicação de vários vírus, interagindo com o endossoma e 
assim mediando a entrada viral nas células ou nos estágios 
finais da replicação viral (Figura 1). A acumulação de cloro-
quina/hidroxicloroquina em linfócitos e macrófagos resulta 
em efeitos anti-inflamatórios, isto é, a cloroquina/hidroxi-
cloroquina reduz a secreção de citocinas pró-inflamatórias, 
em particular o TNFa, e também diminui a expressão super-
ficial de receptores de TNF em células monocíticas huma-
nas e, portanto, a sinalização de TNF mediada por receptor 
(Figura 2).2

Figura 1. As etapas da replicação de diferentes vírus afeta-
dos por cloroquina (marcada por setas vermelhas). A clo-
roquina inibe a replicação de diferentes vírus nos estágios 
inicial ou tardio da replicação viral.

Fonte: Savarino et al.2

Figura 2. Efeitos da cloroquina no sistema imunológico. O 
TNF é produzido por monócitos/macrófagos ativados. En-
tre suas múltiplas funções: ajuda a ativar monócitos em re-
pouso e favorece o extravasamento de neutrófilos, abrindo 
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junções estreitas entre as células endoteliais vasculares hu-
manas, melhorando a regulação de moléculas de adesão de 
leucócitos (LAM). A cloroquina diminui a produção de TNF 
e regula negativamente os receptores 1 e 2 de TNF (TNFR) 
na superfície celular do monócito, o que acaba resultando 
em diminuição da ativação de monócitos, bem como dimi-
nuição do extravasamento de leucócitos (cruzes vermelhas 
marcam os passos diretamente inibido pela cloroquina).

Fonte: Savarino et al.2

Ainda em 2004, um estudo in vitro relatou que a cloro-
quina era um inibidor eficaz da replicação do coronavírus 
da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).3 Um 
ano depois, Vincent et al4 relataram que a cloroquina era efi-
caz também na prevenção da disseminação do SARS-CoV 
na cultura de células primatas. Observou-se uma inibição 
favorável da disseminação do vírus quando as células foram 
tratadas com cloroquina antes ou após a infecção pelo SAR-
S-CoV, o que sugeriu um possível uso profilático e terapêu-
tico da medicação. 

Com o surgimento do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
Fantini et al5 apoiaram em seus estudos o uso de cloroquina, 
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e preferencialmente hidroxicloroquina, como terapia inicial 
para pacientes infectados com SARS-CoV-2. A hidroxicloro-
quina mostrou-se mais potente que a cloroquina na inibição 
de SARS-CoV-2 in vitro.6 Liu et al7 reiteram que a hidroxi-
cloroquina pode inibir eficientemente a infecção por SARS-
-CoV-2 in vitro, graças a sua atividade antiviral direta e seu 
potencial anti-inflamatório seguro. 

Baseado na experiência clínica do grupo de colaboração 
multicêntrica do Departamento de Ciência e Tecnologia da 
província de Guangdong e da Comissão de Saúde da pro-
víncia de Guangdong a cloroquina melhora a taxa de su-
cesso do tratamento de pacientes diagnosticados com nova 
pneumonia por coronavírus, diminui a permanência média 
hospitalar e melhora os desfechos dos casos. O grupo reco-
menda o uso de fosfato de cloroquina, 500 mg duas vezes 
por dia, durante 10 dias, para pacientes diagnosticados com 
casos leves, moderados e graves de nova pneumonia por 
SARS-CoV-2 e sem contraindicações à cloroquina.8 

Um relatório da China, publicado em forma de carta, 
reportou “mais” de 100 pacientes tratados com cloroquina 
apresentaram melhora significativa dos sintomas e da ima-
gem radiológica em comparação com o grupo controle. Os 
autores não apresentaram as taxas de complicações, a taxa 
de mortalidade, e os detalhes clínicos dos pacientes de cada 
grupo.9

Um estudo observacional, realizado na França, avaliou 
o uso da hidroxicloroquina 600mg/dia associada ou não a 
azitromicina em 26 pacientes versus 16 pacientes no grupo 
controle e avaliou o clareamento viral na RT-PCR (Reverse 
transcription polymerase chain reaction), obtido de coleta de 
swab nasofaríngeo. Todos os pacientes incluídos encontra-
vam-se hospitalizados e com o diagnóstico confirmado de 
COVID-19 por teste molecular (RT-PCR). Nos pacientes que 
utilizaram hidroxicloroquina e azitromicina houve elimina-
ção do vírus em 100% dos casos. Os pacientes que usaram 
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apenas hidroxicloroquina a eliminação do vírus foi em 57.1% 
dos casos versus 12,5% no grupo controle. Todos os pacientes 
foram avaliados até o sexto dia e não foram relatados outros 
desfechos.10 

Outro estudo observacional, realizado com uma coorte 
de 80 pacientes diagnosticados com COVID-19 leve e trata-
dos com uma combinação de hidroxicloroquina e azitromi-
cina, por um período de pelo menos três dias, demostrou 
melhora clínica em todos os pacientes, exceto um paciente 
de 86 anos que morreu e um paciente de 74 anos, que seguia 
em terapia intensiva. Além, disso, observou-se uma queda 
rápida da carga viral nasofaríngea, com 83% de negativos 
no 7º dia e 93% no 8º dia. As culturas de vírus das amostras 
respiratórias foram negativas em 97,5% dos pacientes no 5º 
dia. O tempo médio de internação foi de cinco dias.11

O tratamento precoce da COVID-19 com hidroxicloro-
quina foi relatado por Million et al.12 Nesse estudo foram in-
cluídos 1061 pacientes positivos para SARS-CoV-2 por RT-P-
CR colhido de swab nasal, tratados por pelo menos três dias 
com hidroxicloroquina (200 mg três vezes ao dia por dez 
dias) e azitromicina (500 mg no primeiro dia seguido por 250 
mg por dia pelos próximos quatro dias).O clareamento viral 
determinado por RT-PCT ocorreu em 973 (91,7%) pacientes 
em 10 dias. Nove pacientes tiveram um prolongamento do 
intervalo QT superior a 60ms a partir da linha de base, mas 
nenhum paciente excedeu 500ms, o que correspondia ao li-
miar de contraindicação do tratamento. Não foram observa-
dos eventos cardíacos rítmicos ou mortes súbitas, nenhum 
tratamento foi suspenso por eventos cardíacos. Os Resulta-
dos clínicos adversos, incluindo admissão na UTI, óbito ou 
hospitalização por 10 dias ou mais, foram observados em 46 
pacientes (4,3%) e 8 (0,75%) morreram (pacientes de 74-95 
anos). Todas as mortes foram associadas apenas a insuficiên-
cia respiratória. Cinco pacientes ainda estavam internados, 
no momento da publicação do artigo (98,7% dos pacientes 
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curados até o momento do envio para publicação). Os resul-
tados clínicos adversos, citados acima, foram associados a 
idade avançada, gravidade da doença na admissão e baixa 
concentração sérica de hidroxicloroquina, além disso, foram 
associados também, de forma independente, ao uso de agen-
tes bloqueadores beta seletivos e bloqueadores dos recepto-
res da angiotensina II. Um total de 2,3% dos pacientes re-
latou eventos adversos leves (sintomas gastrointestinais ou 
cutâneos, dor de cabeça, insônia e visão turva transitória). 
Portanto, a administração da combinação hidroxicloroquina 
e azitromicina, antes de complicações da COVID-19, é segu-
ra e estar associada a uma taxa de mortalidade muito baixa 
nos pacientes. Todavia, estes dados precisam ser confirma-
dos em estudos randomizados controlados. 

Um estudo randomizado, publicado na forma de pre-
print, sem revisão por pares, incluiu 62 pacientes com CO-
VID-19, divididos em dois grupos: um grupo intervenção 
com hidroxicloroquina 400mg/dia por 5 dias (31 pacientes) 
e o grupo controle placebo (31 pacientes). Todos os pacien-
tes receberam tratamento padrão (oxigênio, agentes antivi-
rais, antibiótico e imunoglobulina com ou sem corticoide), 
o grupo intervenção recebeu tratamento adicional com hi-
droxicloroquina. Foram avaliados os achados radiológicos 
na admissão e cinco dias depois. A recuperação da tosse e da 
febre foi mais rápida no grupo hidroxicloroquina. A melho-
ra radiológica da pneumonia no grupo intervenção foi 80.6% 
e no controle 54.5%. Quatro pacientes do grupo controle 
evoluíram com piora. Apenas dois efeitos adversos foram 
relatados, um caso de cefaleia e um rash cutâneo. Não foi 
reportado a taxa de mortalidade e dias de internação neste 
estudo.13

Recentemente, foram relatados retrospectivamente o 
tratamento clínico para COVID-19 em 3.737 pacientes, in-
cluindo 3.119 (83,5%) tratados com hidroxicloroquina e azi-
tromicina por pelo menos três dias e 618 (16,5%) pacien-
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tes tratados com outros métodos. Os desfechos foram óbito, 
transferência para unidade de terapia intensiva (UTI), 10 
dias ou mais de hospitalização e clareamento viral. A idade 
média foi de 45 anos, 45% eram do sexo masculino e a taxa de 
mortalidade foi de 0,9%. Foram realizadas 2.065 tomografias 
computadorizadas de baixa dose (TC), destacando lesões 
pulmonares em 592 dos 991 (59,7%) pacientes com sintomas 
clínicos mínimos. Foi observada discrepância entre dispneia 
espontânea, hipoxemia e lesões pulmonares. Fatores clíni-
cos (idade, comorbidades), fatores biológicos (linfopenia; 
eosinopenia; diminuição do zinco no sangue; e aumento dos 
dímeros D, lactato desidrogenase, creatinina fosfoquinase e 
proteína c reativa) e lesões moderadas e graves detectadas 
em tomografias de baixa dose foram associadas a mau resul-
tado clínico. O tratamento com hidroxicloroquina e azitro-
micina foi associado a uma diminuição do risco de transfe-
rência para a UTI ou morte (HR 0,18 0,11-0,27), diminuição 
do risco de hospitalização por 10 dias ou mais (OR IC95% 
0,38 0,27-0,54)  e menor duração do clareamento viral (tem-
po para PCR negativo: HR 1,29 1,17-1,42). O prolongamen-
to do intervalo QT (> 60 ms) foi observado em 25 pacientes 
(0,67%), levando à interrupção do tratamento em 12 casos, 
incluindo 3 casos com intervalo QTc> 500 ms. Nenhum caso 
detorsa de de pointe ou morte súbita. Tais resultados sugerem 
que o diagnóstico precoce, o isolamento precoce e o trata-
mento precoce de pacientes com COVID-19, com pelo me-
nos três dias de hidroxicloroquina e azitromicina, levam a 
um resultado clínico significativamente melhor e a uma re-
dução mais rápida da carga viral.14

Antivirais

Recentemente, três ensaios clínicos randomizados em 
tratamentos com COVID-19 foram concluídos, um para lo-
pinavir-ritonavir e dois para remdesivir. Um estudo relatou 
que o remdesivir foi superior ao placebo na redução do tem-
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po de recuperação, enquanto os outros dois não mostraram 
benefício do tratamento sob investigação.15-18

O ensaio clínico randomizado, controlado com lopina-
vir-ritonavir, com um total de 199 pacientes com infecção 
por SARS-CoV-2 divididos em dois grupos: 99 pacientes 
no grupo lopinavir-ritonavir e 100 no grupo de tratamento 
padrão, concluiu que, em pacientes adultos hospitalizados 
com COVID-19 grave, nenhum benefício foi observado com 
o tratamento com lopinavir-ritonavir além do tratamento 
padrão. Estudos futuros em pacientes com doença grave 
podem ajudar a confirmar ou excluir a possibilidade de um 
benefício do tratamento.15

O remdesivir, um pró-fármaco análogo de nucleotídeos 
que inibe as polimerases de RNA viral, demonstrou ativida-
de in vitro contra SARS-CoV-2. Um estudo que avaliou 53 
pacientes hospitalizados por COVID-19 grave tratados com 
remdesivir de uso compassivo, houve melhora clínica em 36 
(68%) pacientes. A medição da eficácia exigirá ensaios clíni-
cos randomizados em andamento, controlados por placebo, 
da terapia com remdesivir.16 

Em outro estudo com pacientes adultos internados no 
hospital por COVID-19 grave, o remdesivir não foi associa-
do a benefícios clínicos estatisticamente significativos. No 
entanto, a redução numérica no tempo de melhora clínica 
naqueles tratados anteriormente requer confirmação em es-
tudos maiores. Os pacientes foram submetidos à randomi-
zação e verificou-se um tempo reduzido para recuperação 
no grupo remdesivir. Os resultados preliminares dos 1059 
pacientes (538 atribuídos ao remdesivir e 521 ao placebo) 
com dados disponíveis após a randomização indicaram que 
aqueles que receberam remdesivir tiveram um tempo médio 
de recuperação de 11 dias (intervalo de confiança de 95% 
[IC], 9 a 12), como comparado com 15 dias (IC 95%, 13 a 19) 
naqueles que receberam placebo (taxa de recuperação de 
1,32; IC 95%, 1,12 a 1,55; P <0,001). As estimativas de morta-
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lidade de Kaplan-Meier em 14 dias foram de 7,1% com rem-
desivir e 11,9% com placebo (taxa de risco de morte, 0,70; 
IC95%, 0,47 a 1,04). Assim o remdesivir foi superior ao pla-
cebo na redução do tempo de recuperação em adultos hos-
pitalizados com COVID-19 e evidência de infecção do trato 
respiratório inferior.17,18 

Pacientes infectados com o novo coronavírus (SARS-
-CoV-2) estão sendo tratados empiricamente com oseltami-
vir, mas há poucas evidências de ensaios clínicos randomi-
zados para apoiar o tratamento de infecções por coronavírus 
com oseltamivir. Em uma análise exploratória de dados de 
um estudo controlado, pragmático, randomizado e aberto, 
durante três temporadas de influenza, de 2016 a 2018, em 
redes de pesquisa de atenção primária, em 15 países euro-
peus. Os pacientes da atenção primária com teste de influen-
za positivo para coronavírus (não incluindo SARS-CoV-2) se 
recuperaram mais cedo quando o oseltamivir foi adicionado 
aos cuidados usuais em comparação com os cuidados usuais 
isoladamente. Isso pode ser relevante para o gerenciamento 
de cuidados primários do COVID-19.19

Ivermectina

Caly et al.20 relataram recentemente que a ivermectina 
é um potente inibidor da replicação do vírus causador da 
COVID-19 (SARS-CoV-2) in vitro. Foi observado uma redu-
ção de aproximadamente 5.000 vezes nos níveis de RNA de 
SARS-CoV-2, em comparação com o grupo controle, após 
duas horas da infecção de células Vero-hSLA com SARS-
-CoV-2 e incubação por 48 horas com 5 μM de ivermectina. 
A ivermectina é aprovada pelo FDA (Food and Drug Adminis-
tration) para infecções parasitárias e está amplamente dispo-
nível, devido à sua inclusão na lista modelo de medicamen-
tos essenciais da OMS. A ivermectina, portanto, merece uma 
investigação mais aprofundada quanto a possíveis benefí-
cios em humanos.
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A ivermectina é amplamente utilizado no tratamento e 
controle de várias doenças tropicais negligenciadas. O me-
dicamento tem um excelente perfil de segurança, com mais 
de 2,5 bilhões de doses distribuídas nos últimos 30 anos. Su-
gere-se que doses únicas de até 120 mg podem ser seguras e 
bem toleradas. Acredita-se que é um medicamento que age 
potencialmente contra a nova infecção por coronavírus. É 
encorajador que em uma análise recente dos eventos adver-
sos neurotóxicos relacionados à ivermectina, foi encontrado 
apenas um caso em 1.668 relatos. Contudo, sua eficácia pre-
cisa ser estudada em detalhes, individualmente e em combi-
nação in vivo, a fim de combater a infecção por COVID-19.21-24

A descoberta da atividade da ivermectina contra o SAR-
S-CoV-2 dá motivos para esperança, mas o uso off-label e 
compassivo requer considerações cuidadosas de risco-be-
nefício, especialmente em pacientes críticos. Um caminho a 
considerar é avaliar primeiro os impactos nos resultados vi-
rológicos em pacientes sem complicações e de baixo risco no 
início do curso da doença. Ensaios clínicos bem conduzidos, 
informados por modelos farmacocinéticos robustos, devem 
ser considerados para validar o impacto antes da implemen-
tação do uso de ivermectina no tratamento da SARS-CoV-2.25

Sabe-se que a hidroxicloroquina e a ivermectina agem 
criando o ambiente ácido e inibindo a importação viral me-
diada por importina (IMPα / β1). Verificou-se que a azitromi-
cina age de forma semelhante à hidroxicloroquina como uma 
base fraca lipofílica acidotrópica. Todas as três categorias de 
medicamentos pareciam potencialmente agir contra uma nova 
infecção por coronavírus. No entanto, suas eficácias precisam 
ser estudadas em detalhes individualmente e em combinação 
in vivo, a fim de combater a infecção por COVID-19.26

Nitazoxanida

É um pró-fármaco antiparasitário e antiviral de 
amplo espectro. A nitazoxanida potencializa a produção 
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de interferon alfa e interferon beta e anteriormente já 
demonstrou uma atividade in vitro contra o vírus MERS-CoV 
e outros coronavírus. Além disso, quando o nitazoxanida foi 
administrado na posologia de 600 mg duas vezes ao dia por 
5 dias, provou reduzir a duração dos sintomas em pacientes 
com Influenza aguda não complicada e teve apenas efeitos 
adversos menores. Esse regime posológico pode ser combi-
nado com azitromicina no tratamento da COVID-19, com 
o objetivo de testar seu potencial integrado em diminuir a 
morbimortalidade por SARS CoV-2.27 

A nitazoxanida demonstra um bom perfil de segurança 
nas doses aprovadas. No entanto, são necessárias mais evi-
dências sobre os efeitos hepáticos, renais e cardiovasculares, 
bem como sobre a teratogenicidade. Se a eficácia contra o 
SARS-CoV-2 for demonstrada em estudos clínicos, a nitazo-
xanida pode representar um tratamento seguro e financeira-
mente acessível.28

Embora atualmente não haja dados antivirais disponí-
veis para o principal metabólito fenólico circulante da ni-
tazoxanida (conhecido como tizoxanida), o medicamento 
demonstrou exibir in vitro atividade contra SARS-CoV-2. A 
nitazoxanida é uma droga anti-helmíntica e seu metabolito 
tizoxanida tem sido descrito como tendo ampla atividade 
antiviral contra influenza e outros coronavírus.29 

Vitamina D e Zinco

A vitamina D pode ser útil para as características clíni-
cas e epidemiológicas ou redução do risco para COVID-19. 
Os mecanismos incluem a redução das taxas de replicação 
viral, concentrações de citocinas pró-inflamatórias que pro-
duzem a inflamação, a qual prejudica o revestimento dos 
pulmões, levando à pneumonia, além de aumentar as con-
centrações de citocinas anti-inflamatórias. Evidências que 
apoiam o papel da vitamina D na redução do risco de CO-
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VID-19 incluem: o surto ocorreu no inverno, época em que 
as concentrações de 25-hidroxivitamina D são mais baixas; a 
deficiência de vitamina D contribui para a síndrome do des-
conforto respiratório agudo; e as taxas de letalidade aumen-
tam com a idade e com a comorbidade crônica da doença, 
ambas associadas à menor concentração de 25 (OH) D.30,31 

Assim, para reduzir o risco de infecção, recomenda-
-se que os indivíduos em risco de COVID-19 tomem 10.000 
UI/d de vitamina D3 por algumas semanas para aumentar 
rapidamente as concentrações de 25 (OH) D, seguidas por 
5000 UI/d. O Zinco (Zn) tem a capacidade de aumentar a 
imunidade inata e adaptativa no curso de uma infecção vi-
ral. Além disso, o suplemento de Zn pode favorecer o trata-
mento da COVID-19 quando utilizado junto com outros me-
dicamentos já recomendados. A eficácia do Zn, por exemplo, 
pode ser aumentada se utilizada junto com a cloroquina ou a 
hidroxicloroquina, ao atuar dento da célula infectada inter-
rompendo a replicação do SARS-CoV-2. A cloroquina ou a 
hidroxicloroquina podem induzir a absorção de zinco para 
o citosol da célula, onde é capaz de inibir RNA polimerase 
dependente de RNA e, finalmente, interromper a replicação 
do coronavírus na célula.32

Vacinas

Os pesquisadores estão procurando candidatos e tera-
pêuticas vacinais eficazes e adequadas para controlar a CO-
VID-19. O genoma viral do SARS-CoV-2 codifica 16 proteí-
nas não estruturais necessárias para replicação e patogênese 
do vírus, quatro proteínas estruturais (proteína spike, proteí-
na de envelope, proteína de membrana e proteína de nucleo-
capsídeo), e várias proteínas acessórias, todas importantes 
para a subtipagem do vírus e resposta a vacinas. A proteína 
spike (S) é considerada um antígeno viral chave para o de-
senvolvimento da vacina, como mostrado em vários estudos 
pré-clínicos.33-35 
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De fato, a proteína spike é considerada a mais promissora 
para o desenvolvimento da vacina para COVID-19, uma vez 
que: é comum a diferentes coronavírus encontrados; é ex-
posta ao sistema imunológico de um indivíduo, permitindo 
que o corpo faça uma resposta imune e lembre-se dela para 
proteção futura. Além disso, essa vacina pode prevenir a in-
fecção, uma vez que inibiria a entrada do vírus nas células 
suscetíveis. Devido à experiência anterior com o desenvolvi-
mento de vacinas para a SARS em 2003 (contra a SARS-CoV), 
os cientistas iniciaram o uso da proteína S para o desenvol-
vimento de vacinas e algumas vacinas entraram em ensaios 
clínicos em humanos, enquanto outras estão a caminho.36,37

A primeira vacina a entrar em ensaios clínicos é a vaci-
na mRNA-1273. É uma nova vacina baseada em RNA que 
usa parte do código genético da proteína spike embutida em 
nanopartículas especiais baseadas em lipídios para injeção 
no corpo. Os candidatos mais avançados mudaram-se recen-
temente para o desenvolvimento clínico, incluindo mRNA-
1273 da Moderna, Ad5-nCoV da CanSino Biologicals, INO-
4800 da Inovio e LV-SMENP-DC e aAPC específico para 
patógenos do Shenzhen Geno-Immune Medical Institute.38,39  

Em 17 de junho de 2020, o cenário de vacinas para CO-
VID-19 da OMS indicava 11 vacinas candidatas nos ensaios 
clínicos ativos de fase 1 e / ou fase 2 em andamento e 128 
na avaliação pré-clínica. As candidatas a vacina que atin-
giram a avaliação clínica em estágio inicial até o momento 
incluem plataformas de vacina bem estabelecidas e novas: 
vacinas baseadas em mRNA e DNA, vírus vivo atenuado, 
vírus inativado, vetores virais replicantes e não replicantes, 
subunidade proteica e células apresentadoras de antígenos 
artificiais. Hoje, há necessidade de compromissos na unida-
de global para tornar as vacinas equitativamente disponíveis 
em todos os lugares. A OMS tem um papel crítico nisso e os 
líderes mundiais devem se unir à OMS pedindo uma distri-
buição justa das vacinas SARS-CoV-2, quando disponíveis.40
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Os desenvolvedores de vacinas da Universidade de Ox-
ford começaram a testar seu candidato a vacina COVID-19 
em vários países ao redor do mundo, na esperança de aumen-
tar a chance de determinar a eficácia. Sarah Gilbert, profes-
sora de vacinologia que lidera o projeto, disse que os baixos 
níveis de transmissão no Reino Unido agora significam que 
havia “pouca chance de determinar a eficácia no país”. Mas 
os desenvolvedores receberam inúmeras ofertas de outros 
países que desejam executar testes de eficácia e agora come-
çaram a trabalhar no Brasil e na África do Sul, com outro 
país na África a seguir, além de um teste nos EUA.41

A equipe de Gilbert está usando um vetor adenoviral 
que teve alguns de seus genes removidos. Isso significa que, 
apesar de infectar a pessoa, ela não pode se espalhar pelo 
corpo, por isso é muito seguro. É retirado o gene da proteí-
na spike do coronavírus e colocá-lo no adenovírus. Depois 
de vacinar alguém, o adenovírus entra no corpo e produz 
a proteína spike e causa uma infecção na célula que atingiu. 
O sistema imunológico é alertado de que algo está aconte-
cendo, e há uma grande quantidade dessa proteína spike à 
qual o sistema imunológico precisa responder. O sistema 
imunológico direciona a resposta do anticorpo e das células 
T contra a proteína. Então, quando essa pessoa encontrar o 
coronavírus no futuro, ela terá anticorpos, terá uma resposta 
de células T citotóxicas e poderá reconhecer as primeiras cé-
lulas infectadas e destruí-las para impedir que ela se espalhe 
ainda mais.41
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ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA DURAN-
TE A PANDEMIA DA COVID-19

Marcus Sabry Azar

Introdução

Em 2020, a humanidade enfrentou um vírus de alta in-
fectividade, que se tornou pandêmico e cuja fisiopatogenia 
era desconhecida, de letalidade inicialmente muito elevada. 
Porém o ano de 2020 será marcado na história não somente 
pela Pandemia de COVID-19.

O ano de 2020 também será marcado como o ano em 
que cegos foram conduzidos por loucos, como diria Shakes-
peare. O ano em que se percebeu que Ciência é importante... 
e que Epidemiologia é Ciência! O ano em que ficou claro que 
a fronteira entre a objetividade da Ciência e a subjetividade 
dos cientistas é permeável. 

Durante a pandemia por COVID-19, o ambiente de to-
mada de decisões clínicas foi invadido por interesses eco-
nômicos e político-ideológicos, multiplicando a dificuldade 
natural de se lidar com uma doença nova, grave e de janela 
terapêutica curta. Tal invasão, tornada exponencial por gran-
de parte dos meios tradicionais de comunicação, criou um 
falso dilema surreal: não tomar decisões terapêuticas medi-
camentosas enquanto evidências de estudos randomizados 
estiverem disponíveis, uma vez que seriam a melhor evidên-
cia científica possível; ou decidir a partir da melhor evidên-
cia disponível no momento, estudos não-randomizados. É 
um falso dilema porque a Medicina (realmente) Baseada em 
Evidências é muito clara: deve-se decidir baseado na melhor 
evidência disponível – não na melhor teoricamente possível. 
Paradoxalmente – mas não surpreendentemente – a interna-
ção para intubação em caso de falência respiratória, que era 
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a opção terapêutica defendida pelos críticos do tratamento 
medicamentoso precoce, também não está baseada em estu-
dos randomizados.

Assim, 2020 foi o ano em que se percebeu que, para se 
exercer a Medicina (realmente) Baseada em Evidências, é es-
sencial um domínio pelo menos razoável de uma ferramenta 
desconhecida do público e, até então, pouco praticada pelos 
profissionais: a Análise Crítica da Literatura.

Controvérsias X falácias

O ambiente da tomada de decisões clínicas durante a 
pandemia de COVID-19 foi marcado por aparentes contro-
vérsias – aparentes, apenas. Na realidade, observou-se uma 
profusão de falácias, resultantes de um misto de: 1 – estudos 
muito iniciais sobre tratamento (baseados em compreensão 
incompleta da fisiopatogenia); 2 – estudos de baixa qualida-
de, com vários vieses, especialmente de seleção, apontando 
em direções diferentes dos estudos de alta qualidade meto-
dológica. Além disso, possivelmente a partir de interesses 
econômicos em gerar uma reserva de mercado para drogas 
caras e detentoras de patente, e até mesmo de interesses po-
lítico-ideológicos, houve grande divulgação desses últimos, 
gerando uma impressão generalizada de fragilidade ou de 
desencontros no conhecimento. No entanto: divergências 
originadas em estudos de alta qualidade geram Controvér-
sias; divergências originadas em estudos de baixa qualidade 
geram Falácias.

Estudos randomizados x não-randomizados

Uma das principais medidas terapêuticas da COVID-19, 
o uso precoce da Hidroxicloroquina ou da Cloroquina, as-
sociadas à Azitromicina, foi exaustivamente submetida à 
crítica falaciosa de haver apenas estudos não-randomizados 
demonstrando seus benefícios.
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Esta “dúvida”, mesmo que introduzida por interesses 
econômicos, pode ser transformada em uma pergunta cien-
tífica: estudos não-randomizados podem dar suporte a deci-
sões terapêuticas? Vamos buscar respondê-la a seguir.

Sobre decisões terapêuticas, há dois grupos de estudos: 
1. Estudos Clínicos Randomizados; 2. Estudos Clínicos Não-
-Randomizados. O primeiro se caracteriza pelo uso de sor-
teio (randomização) dos pacientes, sendo parte submetida 
ao tratamento-teste e parte submetida a placebo ou a um 
tratamento-padrão. O objetivo principal da randomização 
é assegurar a semelhança na composição dos grupos, com 
a mesma probabilidade de cada paciente compor o grupo 
teste ou o grupo controle.

O segundo se caracteriza pelo estudo de duas séries 
de casos, uma delas composta por pacientes submetidos a 
um tratamento-teste e outra, por pacientes submetidos ao 
tratamento usual/ anterior. Como não há randomização, 
as séries são compostas por pacientes consecutivos, e a se-
melhança entre os grupos decorre de fluxos semelhantes de 
atendimento até o momento da decisão terapêutica que ca-
racteriza o seu grupo. O uso de protocolos de atendimento 
padroniza o atendimento (como critérios de admissão, doses 
e duração de tratamento, critérios de resposta terapêutica, 
etc), o que reduz a heterogeneidade e, consequentemente, 
reforça significativamente a validade da comparação entre 
os grupos.

Um estudo randomizado não é “mais científico” que um 
estudo não-randomizado, pois o rigor do Método Científi-
co deve ser observado, independente do modelo. O cenário 
onde se realizará o estudo, bem como o tipo de pergunta, a 
frequência esperada de desfechos, a disponibilidade de op-
ções terapêuticas, entre outros aspectos, é que determinarão 
qual modelo é mais apropriado.

Estudos randomizados são referidos, equivocadamen-
te, como perfeitos e indispensáveis. Sobre isto, comentare-
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mos dois pontos: a relação inversa entre a Validade Interna 
e a Aplicabilidade de qualquer estudo (portanto, nenhum é 
perfeito); e que há cenários em que estes não podem ou não 
devem ser realizados (portanto, também não são indispen-
sáveis). 

1. Aplicabilidade/ Validade Externa

Uma limitação relevante, comum a todos os estudos 
clínicos, tanto os não-randomizados quanto os estudos ran-
domizados, é a relação inversa entre Validade Interna e Va-
lidade Externa (também chamada de Aplicabilidade). Por 
incrível que pareça quanto mais próximo do cenário ideal 
um estudo é realizado, mais próximo do mesmo se tornar 
“não-válido” (externamente) – não por ser “mal feito” e sim 
pelo fato de seus critérios de inclusão e exclusão serem tão 
restritivos que seus resultados não são aplicáveis à popula-
ção fora do estudo. Como essa “aplicabilidade”, chama-se 
Validade Externa, o estudo pode ser “válido internamente” 
(para a população estudada) mas “não-válido externamen-
te” (não-aplicável para a população fora do estudo).

Esta limitação dos estudos raramente chega a ser discu-
tida, porque poderia ser vista como um “calcanhar de Aqui-
les”, o que poderia reduzir sua credibilidade para o público 
em geral. No entanto, esta é simplesmente mais uma caracte-
rística, entre as muitas que precisamos considerar ao realizar 
uma “Análise Crítica da Literatura”. 

Todo estudo inevitavelmente interage com o cenário 
estudado, o modifica e pode tornar inaplicáveis suas con-
clusões: exatamente como um detetive inevitavelmente inte-
rage com a cena de um crime, mas deve modificá-la ao míni-
mo, para sua investigação não perder a validade. 

Estudos Randomizados geralmente são realizados em 
condições ideais (muito diferentes das condições em que 
ocorrerá a aplicação do conhecimento gerado no estudo), 
aplicando critérios de inclusão e de exclusão muito restriti-
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vos (distanciando a população estudada da população geral), 
tanto para a coleta dos dados quanto para a realização da in-
tervenção. Exatamente por isso, é grande a modificação do 
cenário a ser estudado, o que torna a Validade Externa/ Apli-
cabilidade de suas conclusões proporcionalmente limitada.

Inversamente, estudos do tipo “Séries de Casos”, não-
-randomizados, são realizados em condições muito próxi-
mas da realidade encontrada na prática, aplicando critérios 
de inclusão e de exclusão menos restritivos (aproximando a 
população estudada da população geral), o que torna a Va-
lidade Externa/ Aplicabilidade de suas conclusões muito 
grande. 

2. Cenários em que Estudos Randomizados não podem ou 
não devem ser realizados

Há cenários em que Estudos Randomizados são real-
mente necessários, como para avaliar diferenças pequenas 
na frequência dos desfechos. Por exemplo, para avaliar uma 
possível redução de Risco Relativo de 10%. 

E há cenários em que estudos não-randomizados são 
suficientes para fundamentar decisões terapêuticas, como 
veremos a seguir.

1. Quando observam-se diferenças grandes na frequên-
cia dos desfechos, entre as duas séries de casos (com 
e sem intervenção/ tratamento); diante de diferenças 
grandes, a variação das médias +- 2 Desvios-Padrões 
em cada grupo não se sobrepõe ao outro, sendo maior 
que o esperado pelo efeito do acaso – mesmo em po-
pulações diferentes, desde que sejam comparáveis, 
de heterogeneidade baixa. Por exemplo, a diferença 
entre a letalidade de 2% (Risco Absoluto), após a apli-
cação de um Protocolo de Atendimento, e letalidade 
de 20% (Risco Absoluto), antes dele, observado em 
um número suficientemente grande de pacientes es-
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tudados: ou seja, uma redução de 90% do Risco Ab-
soluto – novamente: em populações comparáveis, de 
heterogeneidade baixa.

2. Diante de desfechos de gravidade elevada (morte; 
insuficiência respiratória; intubação; sequelas) ou ir-
reversíveis, na ausência de Estudos Randomizados;

3. Diante de janelas terapêuticas curtas, onde não é pos-
sível aguardar a realização de Estudos Randomiza-
dos;

4. Diante da primeira possibilidade terapêutica (quan-
do até aquele momento, for a única opção, por ser a 
primeira a ter surgido);

5. Diante da última opção terapêutica (quando as de-
mais opções já utilizadas, falharam);

6. Quando for impossível ou antiético o uso de placebo 
(ex: transplantes-placebo);

7. Na indisponibilidade de Estudos Randomizados: até 
a realização destes, os estudos não-randomizados 
correspondem à melhor evidência disponível naque-
le momento;

8. Diante da combinação das condições acima.

Exemplos reais ilustrativos

Os exemplos a seguir apresentam situações reais que 
ilustram a possibilidade de se tomar decisões a partir de 
estudos não-randomizados – os apresentamos para ilustrar 
bem o conceito em situações evidentes, facilmente identifi-
cáveis.

a) A partir da comparação da mortalidade entre fuman-
tes e não fumantes, sabemos que a mortalidade entre fuman-
tes é bem maior por câncer, enfisema pulmonar e doenças 
cardiovasculares. Isso seria suficiente para a recomendação 
médica da cessação do tabagismo? Ou seria necessário reali-
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zar um estudo randomizado, onde um grupo seria sorteado 
para cessar o tabagismo e outro grupo, para continuar fu-
mando – para que, anos depois, medíssemos a mortalidade 
por câncer, enfisema, infarto, AVC, etc.? 

b) Devemos realizar Estudos Randomizados para testar-
mos a eficácia de transplantes renais, cardíacos ou de medu-
la óssea? Por exemplo: um estudo sobre transplante renal ou 
cardíaco, onde o grupo-teste seria realmente transplantado 
e o grupo-controle seria submetido a uma cirurgia-placebo 
e seguiria usando os mesmos imunossupressores do gru-
po-teste? Ou comparar a mortalidade em séries de casos de 
pacientes transplantados com a mortalidade em não-trans-
plantados seria suficiente para a decisão terapêutica de rea-
lizar transplantes?

Séries de casos sob protocolos

Conforme já referido, o ambiente da tomada de decisões 
clínicas durante a Epidemia de COVID-19 foi marcado por 
debates falaciosos. Críticas exaustivas foram movidas possi-
velmente por interesses econômicos e se dirigiam a tudo que 
pudesse significar a ocupação de um espaço de mercado. 
Uma delas se referia à validade ou não de alguns “Protoco-
los de atendimento” em COVID-19 – possivelmente motiva-
dos pelo fato dos mesmos utilizarem drogas baratas e não 
detentoras de patente. 

Protocolos são “diretrizes de atendimento”: sistemati-
zações de fluxos complexos, com múltiplas etapas, desde a 
avaliação inicial dos pacientes, classificação dos mesmos a 
partir das fases da doença, até as múltiplas opções de trata-
mento. Por isso, se tornaram essenciais nos cenários de pan-
demia por COVID-19.

As várias decisões que compõem essas “diretrizes de 
atendimento” não incluem apenas “prescrever ou não” de-
terminada droga – e sim incluem a coleta de vários dados 
clínicos, solicitação de mais de uma dezena de exames dife-
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rentes (laboratoriais e de imagem), fluxo de encaminhamen-
tos, decisão sobre internação em enfermaria, UTI ou alta, 
classificação dos casos nas 3 fases descritas, prevenção de 
trombose, uso de oxigênio, intubação e possibilidade de uso 
de mais de 10 medicamentos diferentes. 

Ressalte-se que Protocolos, ou diretrizes de atendimen-
to, também se tornam “guias de prática clínica” – uma sín-
tese de vários estudos sobre a doença em questão, de vários 
modelos, como Estudos Randomizados e não-Randomiza-
dos, estudos in vitro, estudo de séries de casos, relatórios, 
entre outros, seguindo exatamente a recomendação de Sa-
ckett1 para a prática da Medicina Baseada em Evidências: 
integrando à experiência clínica as melhores evidências dis-
poníveis. 

Algo indispensável a todos os estudos, para serem con-
siderados válidos, é que seus resultados sejam reprodutí-
veis: a Reprodutibilidade é sua “prova de fogo”, seu ponto 
crítico – seja randomizado ou não-randomizado. A repro-
dutibilidade pode ser verificada de duas formas: 1 – ao se-
rem realizados estudos semelhantes, por outros grupos de 
pesquisadores, em outros “Centros de Estudos”; 2 – ao se-
rem aplicadas, na prática, suas recomendações, seguidas ri-
gorosamente e registrados objetivamente os resultados, por 
profissionais habilitados. Durante a pandemia, os dois fatos 
ocorreram: diferentes hospitais desenvolveram protocolos 
semelhantes; e hospitais diferentes aplicaram tais protoco-
los, obtendo resultados semelhantes.

Síntese da tomada de decisões durante a pandemia

Considerando o ambiente da tomada de decisões clíni-
cas durante a pandemia de COVID-19, suas aparentes con-
trovérsias, de origem falaciosa, e o exposto acima sobre Es-
tudos Randomizados e Estudos não-Randomizados, no ano 
de 2020, a tomada de decisões necessitava ser baseada em es-
tudos não-randomizados e, mais ainda, na sistematização de 
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decisões em Protocolos de Atendimento, que sintetizavam o 
conhecimento de alta qualidade existente naquele momento 
– de forma extremamente útil diante da pandemia de uma 
doença nova, complexa, grave e de janela terapêutica curta. 

Análise crítica da literatura: ferramenta para a decisão clínica

 Ao ser vencido o desafio do acesso às informações, o de-
safio atual é a seletividade: ou seja, é necessário saber filtrar 
as informações, para decidir quais incorporar e quais não 
incorporar ao seu modelo próprio de tomada de decisões. 
Tal seletividade deve ser baseada em uma análise criteriosa 
de como tais informações foram produzidas. Apenas como 
uma introdução ao tema, apresentaremos um mini roteiro 
de Análise Crítica da Literatura:

•	 Inicie identificando a pergunta a ser respondida pelo 
estudo; por mais óbvio que pareça ser este ponto, é 
o ponto mais importante – e um dos mais negligen-
ciados. A pergunta muitas vezes não está no título 
– que geralmente aborda o tema do estudo, não uma 
pergunta específica. Assim, leia o título e o resumo/ 
abstract e responda: “que decisão eu poderia tomar, 
caso aplicasse as conclusões desse estudo”? A deci-
são deve se encaixar com a pergunta do estudo, como 
chave e fechadura.

•	 Em seguida, identifique o método utilizado – o que 
nem sempre é fácil também, porque os próprios auto-
res muitas vezes não deixam claro (descrevem o que 
eles fizeram mas raramente citam especificamente a 
classificação do método); verifique se o método utili-
zado é adequado para responder a pergunta propos-
ta. Perguntas sobre “fatores de risco”, por exemplo, 
podem ser respondidas através de estudos do tipo 
“Caso-controle” ou do tipo “Coorte”; perguntas so-
bre tratamento ou profilaxia devem idealmente ser 
respondidas com estudos do tipo “ensaio clínico” 
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ou comparação de séries de casos, em populações 
comparáveis, de baixa heterogeneidade. Em seguida, 
busque os possíveis vieses de seleção e de condução 
do estudo – como, por exemplo, a fase da doença 
em que os pacientes passaram a compor a casuísti-
ca do estudo (algo que ocorreu com muita frequência 
durante a pandemia de COVID-19 foi a inclusão de 
pacientes em fases tardias da doença, gerando – in-
tencionalmente ou não – a aparente ausência de bene-
fício de algumas drogas que sabidamente deveriam 
ser usadas apenas em fases precoces da doença); ve-
rifique as características demográficas do grupo-teste 
e do grupo-controle – algo extremamente importan-
te, uma vez que as características dos controles irão 
definir a conclusão, no momento da comparação da 
distribuição dos eventos entre os grupos (algo que 
também ocorreu com muita frequência nesse perío-
do foi a utilização de grupos-controle que apresenta-
vam grandes diferenças demográficas – como maior 
frequência de fatores de risco para os desfechos), o 
que levava a resultados distorcidos por este viés. 
Verifique os critérios de inclusão e exclusão, o que 
será necessário tanto para avaliar possíveis vieses de 
seleção, quanto para avaliar a Aplicabilidade/ Vali-
dade Externa do estudo; algo muito frequente nes-
te período foi o uso de critérios que incluíam apenas 
pacientes em fases avançadas da doença, em que o 
tratamento com algumas drogas seria sabidamente 
ineficaz – uma forma de induzir a conclusão desfa-
vorável à droga. Verifique os resultados: se há dife-
renças que possam decorrer de vieses de seleção. Em 
seguida, avalie um ponto crucial: se as conclusões 
dos autores se baseiam apenas nos seus próprios re-
sultados. Um erro muito comum é os autores asso-
ciarem o conhecimento já existente a seus resultados 
e assim, em suas conclusões, acabam por extrapolar 
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os limites dos dados produzidos pelo estudo. As con-
clusões devem basear-se única e exclusivamente nos 
resultados produzidos pelo estudo – a relação com o 
conhecimento já existente deve ser colocada em um 
item à parte como comentários, após a apresentação 
da conclusão dos autores.

Um aspecto que, infelizmente, ficou claro nesse período 
de pandemia é que precisamos ainda considerar a possibili-
dade de um estudo não ser simplesmente “de má qualidade” 
e sim com vieses intencionais, introduzidos por pessoas que 
entendem muito de metodologia de estudos clínicos, para 
efetivamente produzir um resultado-alvo, de acordo com os 
interesses do financiador. Vários estudos foram seriamente 
criticados por apresentarem indícios fortes de vieses inten-
cionais. 

Pior ainda, até mesmo fraudes em estudos publicados 
em revistas de alto impacto foram evidenciadas nesse pe-
ríodo. Um estudo publicado na revista The Lancet2 foi apre-
sentado à comunidade científica e à população geral como 
sendo “a palavra final” sobre as drogas Cloroquina e Hi-
droxicloroquina, associadas a um macrolídeo(antibiótico) 
no tratamento da COVID-19. Porém o estudo apresentava 
graves e evidentes vieses de seleção, provavelmente inten-
cionais, para induzir a conclusão de que as drogas não apre-
sentavam benefício e ainda elevavam o risco de óbito e de 
arritmias. Mas, infelizmente, pior ainda, o estudo e seus au-
tores entraram para a história por ter sido verificada fraude 
em sua base de dados, conforme reconhecido pela própria 
revista, sendo em seguida “despublicado”.

A possibilidade de vieses intencionais, determinados 
por interesses comerciais, lançaram fortes dúvidas sobre a 
relação entre financiamento de pesquisas e resultados de es-
tudos clínicos. Até mesmo a determinação de políticas de 
governo, como o Ministério da Saúde, e de organismos mul-
tinacionais, como a Organização Mundial de Saúde, se tor-
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naram objeto de suspeição – principalmente por se basearem 
nos estudos citados e por suas frequentes contradições. 

Comentários finais

Vários grupos de médicos incansavelmente analisa-
ram a literatura e expuseram suas conclusões sobre a pos-
sibilidade de tratamento da COVID-19 não apenas aos 
seus pares, em seminários e treinamentos, mas também à 
população geral através da mídia e da difusão de vídeos e 
áudios, contribuindo significativamente para a confiança no 
tratamento e busca pelo atendimento precoce.

Assim, aos poucos, a percepção inicial de aparentes con-
trovérsias científicas (na realidade, falácias) foi sendo substi-
tuída pela consistência do método científico, pela seriedade 
da maioria dos cientistas e pela determinação de grupos de 
médicos pelo Brasil e pelo mundo. 
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AUTODEFESA DA CLOROQUINA

Stefania Gonçalves de Assunção
Andrelou Fralete Ayres Vallarelli

Oi, gente!

Meu nome é Cloroquina. Costumo ficar quietinha no 
meu canto, mas hoje não aguentei. Já suportei humilhação 
demais. Vocês precisam conhecer minha história.  Sou um 
medicamento digno, usado no tratamento de uma doença 
grave, a malária, endêmica na América do Sul, África e Ásia. 
Só por isso eu já teria meu valor. Mas, não é só. 

Reumatologistas me indicam para vários tipos de reu-
matismo e para lúpus eritematoso. Dermatologistas me 
prescrevem para muitas doenças cabeludas. Não acredita? 
Você já ouviu falar em porfiria cutânea tardia? Granuloma 
anular disseminado? Sarcoidose? Lúpus pérnio? Alopecia 
cicatricial? Urticária vasculite? Mucinose reticular eritema-
tosa? Vasculite livedoide? Esclerodermia? Não? Eu poderia 
te dar mais uma dúzia de nomes. Dê um Google e você vai 
se surpreender.

Sou antiguinha. Há mais de quatrocentos anos os nati-
vos do Peru, descendentes dos incas, usavam a casca de uma 
árvore, a cinchona, para curar doenças. Foi assim que nasceu 
o quinino, meu ancestral.  Os jesuítas o levaram para a Eu-
ropa no século dezessete e ele se tornou o principal remédio 
para o que chamavam de febre intermitente. 

O tempo passou e, no século vinte, durante a Segunda 
Guerra Mundial, houve muita pesquisa sobre medicamentos 
para malária, pois ela atacava os soldados, principalmente 
os que lutavam no Pacífico Sul. Nos Estados Unidos, os cien-
tistas sintetizaram várias substâncias que batizaram como 
aminoquinolonas. Uma delas era eu, a Cloroquina. Fui esco-
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lhida para os testes em campo e me produziram em grande 
escala. O exército me levou para a batalha em 1943 e após a 
guerra eu já era a preferida para o tratamento da malária.

Quase dez anos depois do fim da guerra, publicaram 
que eu tinha ajudado os soldados que tinham lúpus e artrite. 
Meu efeito nestas doenças foi uma descoberta acidental, ba-
seada na observação, como tantas outras na história da me-
dicina. Minha colega penicilina, por exemplo, começou como 
um reles bolor. Continuando, os cientistas me modificaram e, 
em 1955, surgiu minha irmã, a Hidroxicloroquina. Hoje, ne-
nhum laboratório tem nossa patente e poucos nos produzem. 
Não há tantos estudos quanto merecemos. Muita gente que 
nos critica sequer sabe pronunciar nosso nome corretamente. 

Querem saber como eu ajo? Além de matar parasitas, 
também interfiro na atividade de várias enzimas de nome es-
quisito, impeço a ativação do receptor Toll, diminuo as pros-
taglandinas, a quimiotaxia das células polimorfonucleares, a 
produção de interleucina 1 dos monócitos e a liberação de su-
peroxidase dos neutrófilos.  Juntando isso e mais o que devo 
ter esquecido, sou uma eficiente reguladora de inflamação. 
Tudo bem, admito que não sei exatamente como eu ajo. Não 
sou cientista. Sou apenas um medicamento que funciona. 

Ultimamente, eu estava mais focada em reduzir a ocor-
rência de trombose nos pacientes com lúpus e outras doen-
ças, como a síndrome antifosfolípide, um problema bem 
mais moderno que a malária. Foi então que apareceu esse 
vírus novo, o tal SARS-CoV-2. O presidente do Brasil e o 
dos Estados Unidos desandaram a falar sobre mim.  Gente, 
daqui para a frente, falo no meu nome e no da Hidroxicloro-
quina, pois nos tornamos uma só, nas discussões. Um monte 
de médicos começou a me indicar e até a tomar. Teve um 
famosão lá da França que tratou meia Marselha comigo. Pa-
recia que eu ia ficar famosa. Estava “me achando” o próprio 
anticorpo monoclonal. 

De repente, espalharam que sou perigosa! Tá, eu sou 
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meio perigosinha, mas que remédio não é? Você leu a bula 
da Aspirina? Escreveram que posso causar cegueira. Sim, 
posso danificar a visão após anos de uso. Por isso, meus mé-
dicos pedem que os pacientes sejam examinados pelo oftal-
mologista antes e durante o tratamento. Uma vez por ano, 
durante o tratamento. E divulgaram que provoco arritmia 
no coração. Morte súbita! Que exagero! Tá, junto com alguns 
outros medicamentos, em alguém que já está com o coração 
meio avariado pela vida ou pelo vírus, não vou dizer que 
seja impossível. Mas, nada que um eletrocardiograma não 
detecte. Está lá no livro de farmacologia, com estas palavras: 
“Em doses apropriadas e nos períodos de tempo recomen-
dados, a cloroquina é muito segura.” 

Me animei de novo quando soube de uma história bo-
nita. Uma médica brasileira que trabalha num hospital na 
Espanha trocou informações com médicos de uma cidade-
zinha no Piauí, onde mora sua família. Eles começaram a 
usar o mesmo esquema de tratamento de onde ela trabalha. 
Achei sensato como me indicaram. Poucos dias depois de 
surgirem os sintomas, junto com a azitromicina. Não depois 
do paciente estar mal, quando já foi evidenciado que não 
funciono bem. Durante 5 dias. Só 5 dias. Com a pessoa ain-
da bem, repito. Havendo piora, dão corticoide, um amigo 
meu que é do tipo te amo ou acabo com você. E aplicaram 
anticoagulante. O resultado chamou a atenção, pois pacien-
tes com metade do pulmão tomado, quase indo para a UTI, 
melhoraram. Faz sentido para mim. Tudo parecia ir bem e 
eu estava adorando ser útil. 

Foi quando uma revista científica importante, chama-
da Lancet, publicou um artigo me esculachando. Disseram 
que além de não funcionar, eu aumento as mortes. Uma pes-
quisa grande, com quase cem mil pacientes.  Rapidão me 
proibiram na França e Itália. A OMS, Organização Mundial 
de Saúde, aquela que não é chefiada por um médico e que 
falhou muitas vezes, orientou a suspensão dos meus testes, 
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feitos em uns quatrocentos hospitais pelo mundo. A maioria 
parou e parecia que tinha chegado o meu fim. Deprimi de 
vez. Fiquei me achando “uma droga”. Pensei até em sair do 
mercado. 

Mas, a novela continuou. Um grupo de cientistas pro-
testou. Checaram, encontraram problemas e despublicaram 
o tal artigo. Que mico! Não sou muito científica (minha ori-
gem é indígena, como vocês agora sabem), mas nunca ouvi 
falar em artigo “despublicado”. Então, serei direta: quero a 
minha chance. Sou eficaz contra esse bicho ou é coincidên-
cia? Não sei. Quero ser pesquisada, porque esse vírus aí 
pode querer ficar. Peço para, junto com os amigos ivermecti-
na, nitazoxanida, remdesivir e outros, ser estudada. A OMS 
voltou atrás e agora vou dormir feliz! Por favor, entendam 
que não quero que ninguém me tome por conta própria. 
Posso interagir com outros medicamentos, então é preciso 
ter avaliação médica. 

E não posso garantir nada, tá gente! Apenas estou dispo-
nível para tentar ajudar. Ah, mais uma coisinha. Essa revista 
aí, Lancet, foi a mesma onde foi publicado um artigo que as-
sociava autismo a vacinas. Demoraram anos para avisar que 
estava errado e até hoje tem gente com medo de vacinar as 
crianças. Que bom que desta vez voltaram atrás rapidamen-
te. Ou seja, conceituadíssima, mas também sujeita a falhar. 
Ah, a última e mais importante.  Não tem estudos suficientes 
para doença nova! Tudo está sendo aprendido agora. Não 
tem estudos suficientes para tratamento com nenhuma dro-
ga! Não tem estudos suficientes nem para indicar isolamen-
to! Essa é uma situação em que não há tempo para revisão 
pelos pares! Aliás, é o momento dos ímpares! Torçam por 
mim ao invés de me rejeitar!
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NOSSA VIAGEM COM A COVID-19

Raimundo Nonato campos

1 O VIRUS entrou em nossa família de uma forma rá-
pida e sutil.  Em menos de 15 dias acometeu 10 pessoas, in-
cluindo sogra, filhos e netos. Desses, dois filhos evoluíram 
assintomáticos e a sogra não resistiu. A invasão viral na nos-
sa residência teria tido início em fins de março do tipo trans-
missão familiar, pessoa a pessoa. A transmissão intrafamiliar 
é muito frequente. Nosso filho e nora possivelmente foram 
contaminados em uma viagem a trabalho para Fortaleza, em 
meados de março, onde assistiram aulas em ambiente fecha-
do e com ar condicionado. Na época a transmissão comuni-
tária já era elevada no Ceará. Comparado com o SARS-CoV 
que causou um surto de SARS em 2003, o SARS-CoV-2 tem 
uma capacidade de transmissão mais eficiente. A transmis-
sibilidade é mais forte na primeira semana, depois a carga 
viral começa a cair e a impossibilidade de isolar e replicar o 
vírus é observada após 10 dias da doença (3).

Inicialmente minha esposa foi afetada manifestando um 
quadro respiratório com febrícula, tosse seca, dor de gargan-
ta, dores no corpo nas costas e astenia, o quadro foi acresci-
do de diarreia leve. Na mesma semana apresentou anosmia, 
disgeusia e a falta de apetite. No fim da primeira semana de 
abril, 4 dias após, comecei apresentar quadro súbito de ano-
rexia e à noite sintomas respiratórios como tosse seca, leve 
dor na garganta, e febre baixa. A febre é relatada em quase 
80% dos pacientes. O curso pode ser prolongado e intermi-
tente, e alguns pacientes podem ter calafrios. Em seguida 
passei a sentir uma astenia intensa e dores principalmente 
nas costas, no dia seguinte observei hiposmia e disfunção 
do paladar (disgeusia) com predomínio do sabor salgado e 
amargo.
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No terceiro dia observei uma melhora importante do 
quadro de fraqueza muscular e das dores no corpo. Minha 
esposa estava bem disposta e como mulher e médica tem o 
senso clinico intuitivo, propôs fazer o teste. Deixa pra lá, es-
tamos melhorando, deve ser influenza, interferi. Flutuação 
do quadro clínico é uma característica da Covid19 ao contrá-
rio da H1N1. Me dispus a ir para a fazenda, era Semana San-
ta e convenci nosso grupo, afinal a melhora era evidente. E 
lá vai a hilux cheia de covidianos.  Uma semana antes havia 
reunido as sete famílias que lá habitam, na ocasião detalhei 
a doença, a transmissibilidade e tratamento e pedi para não 
aceitarem visitas, daquele período em diante. Piorei muito 
da astenia e passei a Semana Santa literalmente ´no fundo 
da rede´. 

 2 Astenia, no meu caso, esse particular tipo de fraqueza 
foi o sintoma mais desconfortável e incapacitante. A astenia 
é relatada por mais de 50% dos pacientes geralmente de mo-
derada a intensa. A artralgia é menos frequente. Na segunda 
feira seguinte, o retorno. Estava melhor novamente, vim di-
rigindo o carro por 60 km. Piorei da fraqueza á noite.

No dia seguinte, oitavo dia da doença, fomos avaliados 
por um infectologista que solicitou teste rápido e RT-PCR que 
resultaram negativos. Em pacientes com alta suspeita de 
COVID-19, um teste negativo não deve descartar a infecção. 
Após ausculta pulmonar minuciosa foi solicitado uma tomo-
grafia de tórax que evidenciou sinais de pneumonia viral em 
vidro fosco acometendo “um pouco abaixo de 50%”. Diante 
do quadro clínico e radiológico fui admitido no hospital da 
Unimed. Confesso que não tinha desconforto respiratório. A 
oximetria girava em torno de 92% de saturação: fui para o 
cateter com oxigênio, 2l/min e imediatamente fiz uma roti-
na de exames que evidenciou linfopenia, hiperglicemia, fer-
ritina elevada D-dímero 500, função hepática alterada.  En-
fim o ultimo RT-PCR positivou, outro dois swabs e dois testes 
rápidos haviam sido negativos. Iniciado o tratamento com 
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hidroxicloroquina, azitromicina, clexane, metilprednisolona 
e cefalosporina de terceira geração.   Condutas terapêuticas 
baseadas em experiências pessoais ou experimentos in vitro, 
e em estudos transversais com vieses metodológicos, podem 
ser admitidos em um cenário de incertezas como o que es-
tamos enfrentando na busca de tratamentos farmacológicos 
com novas e antigas drogas, observando riscos de efeitos ad-
versos na população idosa. O protocolo que me foi prescrito 
funcionou muito bem e rapidamente. Na Espanha tinha sido 
submetido a milhares de pessoas com sucesso.

Tenho 68 anos e sou portador de doenças crônicas. Nes-
sa faixa etária patologias associados ao risco de evolução 
desfavorável em COVID19 entre elas hipertensão arterial, 
doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas e 
diabetes, são prevalentes. Tenho hipertensão arterial e uso 
olmesartana, sou pré-diabético e portador de síndrome as-
matiforme de natureza alérgica. Alguns pacientes apresen-
tam complicações cardiovasculares graves da Covid 19, com 
lesões do miocárdio e são mais propensos a desenvolver sin-
tomas severos representando um número importante para 
desfecho letal.

 3 Pacientes com doenças cardiovasculares comórbidas 
podem ter um risco aumentado de morte por COVID-19. 
A preocupação com tratamento e proteção cardiovascular 
no meu caso foi evidenciada por avaliações como eletro-
cardiograma e ecocardiograma além de controle rigoroso 
da hipertensão arterial e antiarrítmicos.    Um mecanismo 
fisiopatológico já consolidado foi a observação de que na 
membrana celular o ACE2 foi identificado como um core-
ceptor funcional para os coronavírus incluindo o SARS-CoV 
e o SARS-CoV-2. A ACE2 está envolvida na função cardíaca 
e no desenvolvimento de hipertensão e diabetes mellitus. A 
infecção por SARS-CoV-2 é desencadeada pela ligação da 
proteína de pico viral ou proteína S a ACE2, que é fortemen-
te expressada no coração e nos pulmões(4). 



166

Foi mantida a medicação anti-hipertensiva incluindo a 
olmesartana conforme recomendação atual. No dia seguinte 
a internação, comecei a fazer medidas digitais de glicemia e 
passei a tomar insulina de 6/6 hs. Tem sido observado que 
o SARs Cov2 interfere na função pancreática causando hi-
perglicemia, também em não diabéticos que pode prolongar 
por meses após a cura. A progressão para doença grave é 
mais provável em pessoas com diabetes e covid-19, entre as 
quais a necessidade de cuidados intensivos e/ou desfecho 
letal é de duas a três vezes maior em comparação com pa-
cientes infectados sem diabetes (1, 2).

A tosse começou no segundo dia da doença. Era uma 
tosse seca e de certa forma discreta. Relatada em aproxima-
damente 60% dos pacientes, a tosse é geralmente seca, mas 
pode ser produtiva e pode ser acompanhada de dor torácica 
que por outro lado é relativamente frequente, mesmo sem 
tosse.  

    
Sintomas do sistema gastrointestinal também são preva-
lentes.                    

Anorexia, disgeusia, boca seca e diarreia foram bem de-
finidos no nosso caso. A sensação de boca seca foi intensa 
nas 48 horas pós internação, essa disautonomia pode ser se-
cundária a medicamentos ou ao próprio vírus. Em um estu-
do prospectivo e controlado, os sintomas gastrointestinais 
não estavam associados a uma maior probabilidade de testes 
positivos para COVID-19; No entanto, anorexia e diarréia, 
quando combinadas com perda de olfato / paladar e febre, 
eram 99% específicos para a infecção por SARS-COV2 (5).

4      Minha esposa que estava totalmente reclusa, foi o 
primeiro caso sintomático. Reclamava da anosmia e afirma-
va que nunca tinha sentido tal disfunção em outros episódios 
gripais, anosmia presente em mais de 50% dos pacientes se 
deve a neurotrofismo via teto das narinas (7). Ao estudar a 
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expressão genética cientistas descobriram que as células de 
suporte nasais do teto apresentam alta expressão dos genes 
ACE2 e TMPRSS2. O Sars-CoV-2 infecta e danifica as célu-
las de suporte do epitélio olfativo utilizando as proteínas 
ACE2 e TMPRSS2 como porta de entrada e afeta neurônios 
sensoriais olfativos. (6) É provável que o vírus infecte as 
papilas gustativas semelhante ao que faz no epitélio nasal. A 
prevalência de disgeusia em torno 56% dos pacientes, é um 
pouco menor do que a da anosmia. A disfunção gustativa foi 
mais prevalente em europeus do que em asiáticos (7).

Felizmente não apresentei outras manifestações neuro-
lógicas, salvo anosmia e disgeusia, manifestações neuroló-
gicas são observadas em 36,4 % dos pacientes e predomi-
nam no sistema nervoso central (24,8 %) seguidas por lesões 
musculares (10,7 %) e sistema nervoso periférico (8,9%) (7). 
Tonturas, cefaléia, crises convulsivas, doenças vasculares 
cerebrais, polirradiculoneuropatias, ataxia, encefalopatias 
são descritas esporadicamente. O delirium que é comum em 
idosos internados em outras situações clínicas, na Covid19 
é observado também em jovens e está associado a um risco 
aumentado de mortalidade e o início rápido pode indicar 
deterioração clínica (9) A prevalência de confusão/delírium 
e agitação é alta em pacientes na unidade de terapia intensi-
va (8). Ansiedade, depressão e problemas de sono também 
foram relatados.          

5 O meu dia a dia na ´Unidade Covid´ era marcado por 
oximetria coleta de sangue, oximetria medicamentos, oxi-
metria fisioterapia respiratória. A ansiedade então era pon-
ta-onda, mais tinha que ser assim, embora me tranquilizasse 
a informação e o fato de que meus exames apontavam para 
um bom prognóstico.

Com o cateter de O2 nas primeiras 48 horas a minha 
saturação oscilava aí 93/94, no terceiro dia a fisioterapeu-
ta suspendeu definitivamente o O2 e isso foi muito bom. A 
minha saturação de O2 foi para 95/96 nos dias seguintes.  
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A percepção é de que a metilprednisolona também deu um 
chega pra lá na astenia. No quarto dia era nítida a regres-
são dos sintomas e dos parâmetros laboratoriais. Pequenos 
sinais de involução na Tomografia. Ai era só correr para o 
abraço: completar o tratamento em casa. E agradecer a imu-
nidade.Tive alta no sexto dia. 

Não dispomos de estratégias imunizantes sendo assim 
os esforços para controlar a pandemia da doença, contam 
com intervenções não farmacêuticas e medidas preventivas. 
Algumas considerações sobre a soroconversão, em 10 dias 
de doença a probabilidade de isolar vírus competente para 
replicação se aproxima de zero enquanto a IgM e a IgG an-
ti-SARS-CoV-2 podem ser detectadas em um número cres-
cente de pessoas se recuperando da infecção (10,4). Esses 
anticorpos começam a ser produzidos cerca de 7 dias após 
o início dos sintomas e nas próximas 3 semanas a maioria 
dos pacientes já desenvolveu anticorpos, porém não é claro 
se oferecem imunidade protetora e duradoura. Dois meses 
depois fiz o teste sorológico que mostrou a formação de IGG. 
Para outros coronavirus e o SARS-Cov1 a imunidade varia 
de 1 a 2 anos. Pessoas que aparentemente não se infectam 
mesmo quando expostos e pacientes que embora infectados 
não desenvolvem sintomas e nem anticorpos, são alvos de 
estudos por imunologistas e infectologistas. A imunidade 
celular estaria envolvida, existe então um vasto campo de 
boas incertezas.

Enfim o que sabemos é que muitas pessoas não serão 
infectadas e dentre as infectadas a imensa maioria será re-
cuperada. No entanto como falhamos em conter a epidemia 
milhões serão infectados e milhares morrerão, “e isso será 
demais”, mas a epidemia seguindo a sua curva, com certeza 
melhorará. 
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