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Ouça este conteúdo

Entre quem acompanha as notícias da Covid-19, ouvir falar em arritmia

cardíaca não é novidade. Listada como um dos principais efeitos adversos

entre quem usa, sem orientação médica, os medicamentos

hidroxicloroquina/cloroquina, a arritmia é uma doença que favorece o

surgimento de outras condições, como infartos e até mesmo o Acidente

Vascular Cerebral, o chamado AVC. 

A arritmia cardíaca se caracteriza quando o coração foge do controle do

sistema elétrico que o comanda, e acaba batendo fora da frequência em

que deveria. Quando há uma aceleração, é chamada de taquicardia. Caso

�que mais lento, chama-se bradicardia. 

Ainda assim, vale lembrar que os batimentos cardíacos funcionam de

maneira �siológica, e variam de acordo com a necessidade do corpo. Por

exemplo, ao dormir, o coração bate mais devagar. Ao praticar um exercício

físico, como a corrida, a frequência aumenta. 

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca

Condição comumente relacionada ao uso da hidroxicloroquina, a arritmia cardíaca pode ser causada por
outros medicamentos também| Foto: Pexels
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(SOBRAC), o país registra, anualmente, 20 milhões de casos, que geram

em torno de 320 mil mortes por ano. "As doenças cardíacas são as

principais causas de morte da sociedade. Aproximadamente metade delas

é de morte súbita, e destas, a maior causa é de arritmia”, explica Ricardo

Alkmim Teixeira, médico cardiologista e presidente da entidade médica.

A SOBRAC estima, porém, que embora os números acima sejam de

novembro de 2018, há o risco de uma subnoti�cação. "Depende da

maneira como os dados são lançados, mesmo quando consultamos a

plataforma do SUS. Por mais que tenhamos informações �dedignas, úteis

e entendimento do contexto nacional, depende de como ele é registrado

[no sistema]. Do motivo da internação, do óbito, etc. Se ele não é feito de

maneira correta, isso altera os dados", avalia Teixeira. 

Outra di�culdade para o levantamento das informações sobre a arritmia

no país está também no tamanho do Brasil e nas informações de lugares

mais afastados, bem como no acesso às emergências e hospitais.

VEJA TAMBÉM:

» Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo

NEWSLETTER - BOM DIA

Tudo sobre o coronavírus
Receba notícias atualizadas sobre o coronavírus
diariamente pela manhã em seu email. É grátis!
Cadastre-se já
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Sintomas e grupo de risco

Dos sintomas mais comuns da arritmia cardíaca, estão:

Palpitações;

Cansaço;

Desmaios;

Tontura;

Confusão mental;

Fraqueza;

Pressão arterial baixa;

Falta de ar;

Dor no peito.

A palpitação se caracteriza pela pessoa "sentir" o coração batendo,

diferente de uma situação comum que, mesmo em sua atividade normal,

não se sente bater. Isso pode ser percebido não só na região do peitoral,

mas em outros locais também, como o pescoço, por exemplo.
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A arritmia pode atrapalhar a circulação de sangue no corpo. Tonturas e

desmaios acontecem pela baixa circulação no cérebro, enquanto que o

mesmo problema no resto do corpo causa a fraqueza, pressão baixa e falta

de ar. A dor no peito pode se assemelhar à mesma de um infarto. 

Os sintomas podem ocorrer de maneira súbita, ou serem gradativos.

Existem também os fatores de risco, que agravam os quadros. Geralmente

estão entre eles as condições cardíacas adquiridas ao longo da vida, como

hipertensão, além de diabetes, níveis elevados de colesterol, tabagismo,

bebidas alcoólicas, sobrepeso, sedentarismo, um nível de estresse elevado

no dia a dia ou que grupos com histórico na família de doença cardíaca.

Embora possa acontecer em todas as idades, a arritmia tem uma

prevalência maior entre adultos na faixa dos 35 aos 40 anos. Para quem

está abaixo dessa idade, a probabilidade de apresentar os problemas

graves é pequena e, caso aconteça, a maior chance é de que seja um

problema do sistema elétrico que controla o coração. "Mesmo com fator

de risco, a pessoa abaixo dos 35 aos 40 anos ainda não machucou o

sistema cardiovascular o su�ciente", explica o presidente.

Homens são ainda mais propensos que mulheres. No entanto, após a

menopausa, as chances aumentam. "As pessoas devem �car atentas a

duas coisas: controlar os fatores de riscos e prestar atenção nos

sintomas", avisa o especialista.

Medicamentos com efeitos colaterais

VEJA TAMBÉM:

» Tratamentos de hipertensão e diabetes são interrompidos devido à pandemia,
diz OMS

» Ministério da Saúde divulga dados detalhados sobre a Covid-19 em crianças
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Alguns medicamentos também podem apresentar, como efeitos

colaterais, o desenvolvimento de arritmias. É o caso da hidroxicloroquina

e da cloroquina, mas também de antipsicóticos, alguns antibióticos,

antialérgicos, antidepressivos, além dos próprios antiarrítmicos. 

Mesmo medicamentos que são usados em tratamento de infartos podem

ter esse efeito colateral – por isso a importância em fazer uso apenas de

medicações indicadas por um especialista. "Tudo vai depender de uma

indicação correta e uma dosagem correta. Temos que saber dosar para que

o efeito colateral não seja maior que o efeito de medicamento", orienta

Teixeira. 

Com relação à hidroxicloroquina/cloroquina para o combate à Covid-19, a

SOBRAC considera "a necessidade de evidências cientí�cas de�nitivas

acerca do emprego de tratamentos médicos", conforme divulgado em

nota o�cial em seu site. As substâncias são seguras dentro dos parâmetros

que foram pesquisados, principalmente no combate à malária e doenças

reumatológicas, mas o mesmo ainda não pode se a�rmar no combate ao

novo coronavírus. 

"Todo remédio precisa ser estudado. O fato de ela [a cloroquina] poder

causar arritmia é um alerta, existe um efeito colateral que é conhecido.

Não se pode pegar as informações de outras doenças e extrapolar para a

Covid-19. Precisamos pesquisar e fazer um estudo clínico robusto para ter

uma posição precisa", salienta o presidente da entidade.

Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa
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9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:
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Ouça este conteúdo

Convicta de que amamentaria sua �lha Isabella por seis meses, a

confeiteira Adalgiane Borges Gondek viu seus planos “balançarem” logo

nos primeiros dias após o parto. “Minha pequena não fez a pegada

corretamente e meu peito rachou”, relata a paranaense, que se esforçava

para aguentar a dor enquanto o seio sangrava. “Foi bem difícil, mas usei

uma pomada e, em alguns dias, tinha melhorado”, conta, aliviada.

Sua persistência fez com que ela alcançasse seu objetivo e produzisse leite

para a �lha até retornar ao trabalho. No entanto, muitas mães não têm a

mesma sorte, sofrem com a dor nas primeiras tentativas e, por diversos

motivos biológicos ou emocionais, param de amamentar. “Cada mãe tem

seu contexto e não podemos culpá-las por isso”, garante a pediatra

Patricia Rozetti, ao a�rmar que a opção indicada para esses casos é o leite

arti�cial, também conhecido como fórmula infantil. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), esse alimento é

produzido à base do leite de vaca ou de cabra, e passa por modi�cações na

tentativa de oferecer ao bebê a quantidade de nutrientes adequada para

Apesar de os laboratórios fabricarem produtos seguros, apenas o leite materno oferece os anticorpos
necessários para a criança
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seu desenvolvimento. Com isso, “a fórmula é um leite seguro”, garante a

instituição. 

No entanto, ainda que os laboratórios se esforcem para fabricar produtos

parecidos com o leite materno e consigam grande aproximação, apenas o

alimento produzido pelo corpo da mãe oferecerá todos os anticorpos e

células de defesa que a criança precisa. Só ele “é capaz de proteger os

bebês contra infecções, prevenir alergias, doenças crônicas no futuro e até

diminuir a chance de desenvolver alguns tipos de câncer, como

leucemias”, a�rma a SBP.

Isso acontece, segundo Patricia, porque o leite materno é feito

especi�camente para aquela criança com a quantidade e qualidade de

nutrientes exata que ela precisa naquele momento. “O leite muda

conforme a idade gestacional, variando para um prematuro, um recém-

nascido de um dia, dois dias ou de vários meses”, explica. Então, "ainda

que existam fórmulas para cada fase do bebê, nunca serão iguais ao leite

que a mãe produzirá”, garante.

Além disso, os produtos arti�ciais podem causar infecções intestinais e

alergias ao neném, exigindo que os pais troquem de marcas com

frequência e tenham gastos elevados. “Há fórmulas, por exemplo, que

chegam a custar R$ 300 por lata, sendo que cada uma delas dura apenas

três dias apenas”, comenta a pediatra. 

VEJA TAMBÉM:

Rede de apoio contribui para sucesso da amamentação

6 sinais que indicam se a amamentação está correta
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Isso, em um mês, signi�ca investimento aproximado de R$ 3 mil para

alimentar o bebê, algo impossível para a maioria das famílias do país –

que recebem um valor em torno de R$ 1,5 mil mensalmente, segundo

dados de 2019 do IBGE. “Então, além de ser o melhor para a saúde da

criança e gerar praticidade, já que é só tirar e está pronto, ainda traz

benefício �nanceiro por ser de graça”, indica a especialista.

E posso dar os dois tipos de leite?

Só que existem alguns casos em que o leite produzido pela mãe não é

su�ciente para saciar o bebê. “Não por falta de qualidade, porque isso é

indiscutível, mas pela pequena quantidade”, a�rma Patricia, ao explicar

que essas mulheres dão o peito na frequência adequada, mas seus �lhos

não ganham peso. “Foi isso que aconteceu comigo”, conta a costureira

Priscila Botine Wengrzinski, de 28 anos.

Mão do pequeno Otávio, que hoje está com um ano e quatro meses, ela

recorda que saiu da maternidade com bastante leite e não sentia

di�culdade para amamentar. No entanto, via que o neném mamava

diversas vezes e, mesmo assim, não engordava. “Era como se meu leite

não fosse o bastante para mantê-lo saudável”, relata a jovem. 

Preocupada com a situação, ela procurou um pediatra e ouviu o que não

queria: “Mesmo tendo leite, eu precisaria alternar o peito com a fórmula,

e sabia que meu �lho poderia acabar largando meu seio nesse processo”.

Infelizmente, foi o que aconteceu. Em menos de 30 dias, Otávio dobrou de

peso e estava forte, mas começou a recusar, aos poucos, o peito da mãe,

até que o rejeitou completamente. “Fiquei muito triste com aquilo”.
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De acordo com Patricia – que atua na Maternidade Santa Brígida, em

Curitiba –, nem todas as crianças respondem dessa forma à alternância do

leite, mas é um risco que a mãe precisa correr em situações assim. “Se o

bebê estiver passando fome, tendo hipoglicemia ou �cando desnutrido

pela baixa quantidade de alimento que está recebendo, algo precisará ser

feito urgentemente”, aponta, ao garantir que esses casos são raros e que a

maioria das mães acaba alternando o leite materno com a fórmula devido

à rotina. 

“Algumas usam o leite arti�cial durante à noite para que o bebê �que

saciado por mais tempo, então ela acordará menos para amamentar de

madrugada e conseguirá trabalhar no dia seguinte”, exempli�ca. “Já

outras cuidam sozinhas da criança e acabam tirando o bebê do peito para

conseguir dar conta de tudo”, completa.

Independentemente do motivo que leve a mulher a deixar de amamentar,

a especialista a�rma que nenhuma deve sentir-se culpada por não dar o

peito à criança até os 2 anos de idade – como recomenda a Organização

Mundial da Saúde (OMS). No entanto, ela aconselha todas as mamães a

aproveitarem, ao máximo, o tempo que tiverem disponível para essa

tarefa. 

“Esse momento entre mãe e �lho é único e o vínculo entre os dois

aumenta demais”, garante. “Mas, se não você não tiver mesmo a opção de

Sempre Família
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dar o peito, dê a mamadeira com seu �lho no colo, olhe seu bebezinho e

curta esses minutos tão especiais, sem desmerecer isso”, �naliza.

Correção

Deixe sua opinião

A importância e as fases do aleitamento maternoA importância e as fases do aleitamento materno
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Imunização

Johnson & Johnson antecipa
testes de vacina contra a
Covid-19 em humanos para
julho
Por Equipe Sempre Família

Ouça este conteúdo

Há pelo menos 10 candidatos à vacina contra a Covid-19 que avançam nos

estudos e já testam em humanos, de acordo com informações da

Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta quarta-feira (10), a
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farmacêutica Janssen, que faz parte da marca Johnson & Johnson,

anunciou que logo fará parte desse seleto grupo também.

Em um comunicado, a empresa antecipou o início dos testes de Fase 1/2a,

que estavam previstos para setembro, para a segunda metade de julho.

Essa etapa do desenvolvimento do imunizante avaliará a segurança da

vacina, a sua reatogenicidade (ou a resposta à vacinação), bem como a

imunogenicidade, ou a resposta do sistema imunológico. 

A substância, chamada de Ad26.COV2-S, será aplicada em 1045 adultos

saudáveis, em grupos entre 18 e 55 anos, e acima dos 65 anos. Os

participantes serão selecionados nos Estados Unidos e na Bélgica. 

"Com base na força dos dados pré-clínicos que temos visto até o momento

e nas interações com as autoridades regulatórias, nós pudemos acelerar o

desenvolvimento clínico da nossa vacina contra o SARS-CoV-2 em

desenvolvimento, Ad26.COV2-S, recombinante", disse Paul Sto�els,

médico e vice-presidente do comitê executivo e chefe cientí�co da

Johnson & Johnson. 

A vacina usa a mesma tecnologia que foi utilizada na vacina experimental

contra o Ebola. Trata-se de uma combinação genética de dois materiais:

um do novo coronavírus e outro de um vírus modi�cado do tipo

adenovírus, causador conhecido de resfriados. 

O objetivo é oferecer ao sistema imunológico ferramentas para que,

quando o corpo entrar em contato com o novo coronavírus, saiba

responder de forma adequada, protegendo a pessoa do desenvolvimento

da doença.
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Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Vacina contra a Covid-19 pode estar pronta até o �m de 2020

Onde estão as vacinas? Centenas de estudos buscam a prevenção da Covid-19

Assintomáticos transmitem, ou não, o novo coronavírus?

Tudo sobre: Tecnologia Saúde vacina epidemia COVID-19

Vacinas Pandemia Genética Coronavírus
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OMS

Assintomáticos transmitem,
ou não, o novo coronavírus?
Por Amanda Milléo
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Vacinas em desenvolvimento

De acordo com a revista cientí�ca Nature, até o momento a vacina contra

a Covid-19 mais avançada em estudos é a AZD1222, desenvolvida pela

Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceira com a farmacêutica

AstraZeneca. 

Por enquanto, a vacina passa por testes de fase 2b/3 e avalia 10 mil

voluntários, no Reino Unido. Um teste clínico com 30 mil voluntários está

previsto para começar no verão nos Estados Unidos. A vacina, que é um

vetor viral não replicante, foi modi�cada pela engenharia para carregar a

proteína spike do vírus Sars-Cov-2. A expectativa é que a vacina treine o

sistema imunológico para gerar anticorpos neutralizantes contra essa

proteína spike, que é usada pelo vírus para entrar nas células humanas.

As últimas polêmicas do coronavírus
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VEJA TAMBÉM:

Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo
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Ouça este conteúdo

Pessoas sem sintomas para a Covid-19 podem, ainda assim, transmitir o

novo coronavírus? O risco existe, e alguns estudos alertam para a

transmissão, mas ainda há muitas incertezas sobre o tamanho desse risco,

de acordo com representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS),

que participaram de duas entrevistas coletivas nessa semana e debateram

o assunto. 

Na segunda-feira (8), depois de questionada sobre a transmissão da

doença por pessoas assintomáticas, a chefe de unidade de doenças

emergentes da entidade, Maria van Kerkhove, disse que aparentemente é

raro que haja uma contaminação secundária a partir dessas pessoas. 

"Ainda parece ser raro que uma pessoa assintomática transmita para

frente. O que nós realmente precisamos é seguir os casos sintomáticos. Se

seguirmos todos os casos sintomáticos, acompanharmos e os isolarmos,

se encontrarmos os contatos e também os colocarmos em quarentena,

vamos reduzir drasticamente a transmissão. Se pudéssemos focar nisso,

teríamos bons resultados na supressão da transmissão", disse van

Nesta segunda-feira (08), a OMS declarou que seria mais raro que assintomáticos transmitissem o novo
coronavírus
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Kerkhove. 

A fala da especialista se baseia nas experiências de alguns países que

ativamente buscaram pelas pessoas que tiveram contato com pacientes

infectados e con�rmados para a Covid-19. "Nós temos uma série de

relatórios de vários países que estão fazendo uma busca ativa muito

detalhada, que seguem casos assintomáticos e seus os contatos, e não

estão encontrando a transmissão secundária. É muito raro", reforça. 

Isso signi�ca que as pessoas que não apresentam sintomas para a Covid-

19 não precisam se preocupar com a transmissão da doença e podem sair

do isolamento? Não. A própria especialista da OMS reforça que os dados

são preliminares, sem estudos maiores que comprovem isso, e que a

resposta certa ainda não existe. 

A resposta só virá a partir de uma testagem maior da população, com

acompanhamento de todos os sintomáticos, assintomáticos e mesmo dos

pré-sintomáticos – grupos que não podem ser confundidos.

Assintomáticos transmitem, ou não, o novo coronavírus?Assintomáticos transmitem, ou não, o novo coronavírus?

Quinta-feira, 11 de Junho de 2020

ÚLTIMAS LEITURÔMETRO

WISE UP NEWS

ENTRARassine

  
 

EXPLORE

https://twitter.com/WHO/status/1270013794366812160
https://www.youtube.com/watch?v=L0J3G_b77Bk
https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/?ref=botao-fechar-sticky
https://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/ultimas-noticias/
https://conta.gazetadopovo.com.br/minha-conta/leiturometro
https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/?utm_source=gazeta-do-povo&utm_medium=icone-home&utm_campaign=wiser
https://conta.gazetadopovo.com.br/login?referrer=https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/
https://assinaturas.gazetadopovo.com.br/?touchpoint=assine-topo-internas-gazeta-sempre-familia


11/06/2020 Arritmia cardíaca: quais são os sintomas e como evitar?

https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/ 20/113

Zero sintomas ou pré-sintomático?

Para ser considerada assintomática, a pessoa deve ter entrado em contato

com alguém con�rmado ou suspeito para a Covid-19 e, mesmo dias

depois, não apresentar os sintomas da doença – apesar de ter sido testada

positiva para o vírus múltiplas vezes. 

No caso de um pré-sintomático, os sintomas podem não aparecer logo de

início, mas surgir dias depois, ou mesmo de forma não tão clássica. Por

exemplo, a pessoa infectada pode não apresentar febre, falta de ar e

cansaço, mas sim a perda do paladar e do olfato, que são sintomas

recentemente associados à Covid-19. Esse período anterior aos sinais

pode enganar e dar a entender que se trata de alguém assintomático. 

"Boa parte das pessoas que eram chamadas assintomáticas tinham

sintomas muito leves e até atípicos, como uma urticária. Também podem

ser pré-sintomáticas. Ou seja, ainda não desenvolveram os primeiros

sintomas. E as pessoas infectadas começam a transmitir entre um a três

dias antes dos primeiros sintomas", explica Viviane Alves,

microbiologista do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e chefe do

laboratório de Biologia Celular e Microrganismos da Universidade Federal
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de Minas Gerais (UFMG).

Essa transmissão antes do aparecimento dos sintomas não é uma

característica exclusiva do Sars-Cov-2, segundo a microbiologista. "Isso

vale para a maioria das doenças virais. O que sabemos é que uma pessoa

com sintomas libera mais vírus do que aquela com sintomas mais leves. O

problema é que ainda não sabemos a quantidade necessária de vírus para

�carmos doentes", explica. 

Sendo assim, mesmo que a pessoa tenha contato com o vírus e esteja

infectada, embora sem sintomas, não há como saber se ela estará

transmitindo a quem estiver próximo sem uma testagem em massa. E por

isso a importância no uso da máscara, do distanciamento social e demais

medidas de contenção do vírus. 

"Como a população vai saber, olhando para a pessoa, se está infectada ou

não? A pessoa que hoje está assintomática, amanhã pode estar espirrando,

com urticária, e ela nem sabe, mas já transmitiu. Pretende sair por aí com

um questionário perguntando para as pessoas se, por acaso, sentiram algo

estranhos últimos dias? Tipo, uma diarreia, coceira, conjuntivite?

Imagino que não, então é importante que todo mundo se previna", reforça

Viviane.
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Isolamento em xeque?

Com receio das conclusões precipitadas que surgiram a partir da

entrevista coletiva de segunda-feira (8), a OMS fez uma nova roda de

conversa nesta terça-feira (9) pela manhã. Na fala, Mike Ryan, diretor

executivo do programa de Emergências de Saúde da OMS, reforçou que

ainda se busca saber o real papel dos assintomáticos na transmissão da

doença, e que as medidas de prevenção devem continuar, inclusive o

isolamento social. 

"A estratégia do início ainda é a recomendada. Distanciamento social,

cuidados com a higiene, encontrar os casos suspeitos, reforço do sistema

de saúde para evitar o colapso. Vemos que em países que implementaram

essas medidas, e �zeram consistentemente e comunicaram à população,

vemos que esses países tiveram resultados melhores", diz Ryan. 

A equipe ainda disse que as pessoas assintomáticas são encontradas com

mais facilidade depois de pequenos surtos da doença, que favorecem a

testagem em massa de uma população. 

"Muitos deles, no início, vinham da busca ativa. Eram pessoas próximas a

con�rmados para a doença, porque muito da transmissão ocorre dentro

de casa, então poderiam ser jovens ou mesmo mais velhos. Agora vemos

que os assintomáticos são encontrados em surtos. Nessas situações são

feitas muitas testagens em busca do vírus, e é uma estratégia de colocar o

vírus sob controle. E há muitas dúvidas ainda sobre isso, mas os

assintomáticos positivos tendem a ser jovens, sem doenças associadas.

Mas não podemos generalizar", explica a chefe de unidade de doenças

emergentes da entidade, Maria van Kerkhove.

Quando a transmissão é maior?
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Outra dúvida que surgiu durante a coletiva com a OMS, desta terça-feira, e

que os especialistas ainda não têm a resposta, é com relação ao momento

em que o paciente mais transmite a Covid-19. 

"O que temos são poucos estudos, dados limitados, de quando as pessoas

testam positivo e quando elas têm maior carga viral. Não sabemos quando

elas são mais transmissíveis, mas pessoas com maior quantidade de vírus

são capazes de espalhar mais. E não sabemos por quanto tempo. Estudos

preliminares sugerem de oito a nove dias para pacientes com sintomas

leves, mas pode ser mais longo. Por isso a importância da quarentena",

diz a especialista. 

Da mesma forma, ainda não se sabe se outros modos de transmissão

podem ser identi�cados mais para frente. "Certamente tem a especulação

sobre a transmissão fecal-oral, ou gastrointestinal, mas não vemos

muitas evidências. Nesse momento, as evidências mostram para uma

transmissão respiratória, e contaminação de superfícies em contato

depois com a mucosa. Mas temos que manter a menta aberta, porque

vimos outras doenças que tinham rotas múltiplas de transmissão",

conclui Mike Ryan.
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Pandemia

Transmissão do novo
coronavírus por pessoas
assintomáticas parece ser
rara, diz OMS
Por Gazeta do Povo

Ouça este conteúdo

Pessoas que contraíram o novo coronavírus, mas não apresentam

sintomas, podem não transmiti-lo para outros seres humanos. De acordo

com a chefe de unidade de doenças emergentes da Organização Mundial

da Saúde (OMS), Maria van Kerkhove, relatos de países que estão

Segundo a OMS, pessoas assintomáticas podem não transmitir o novo coronavírus. Mais pesquisas são
necessárias para se ter certeza
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rastreando os casos assintomáticos não vêm apontando para

transmissões secundárias.

Ela admitiu, entretanto, que existem registros de transmissão a partir de

pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas (isto é, que transmitiram

antes de apresentarem os sintomas da Covid-19). Por isso, ainda não é

certeza que não há transmissão do novo coronavírus a partir das pessoas

que não apresentaram sintomas mesmo se infectando. 

De acordo com van Kerkhove, ainda é necessária a realização de mais

pesquisas para que seja possível obter conclusões mais precisas sobre o

tema. Mas, segundo ela, haveria uma "drástica redução na transmissão"

se for realizado o controle de todos os casos sintomáticos, com isolamento

dos doentes e rastreamento dos contatos.

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:
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Ouça este conteúdo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou na última sexta-feira (5)

diretrizes atualizadas para o uso de máscaras não médicas, que podem ser

feitas em casa, segundo a própria entidade. "Baseando-se em nova

pesquisa, a OMS recomenda que as máscaras fabricadas devem consistir

de ao menos três camadas, de diferentes materiais", a�rmou o diretor-

geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante entrevista coletiva.

A OMS diz que elas devem ser usadas em locais com muita transmissão da

Covid-19 e di�culdades para o distanciamento físico, sobretudo por

pessoas com mais de 60 anos ou doenças pré-existentes. Segundo as

diretrizes recém-divulgadas, as máscaras devem ter:

Orientação da Organização Mundial da Saúde prevê três camadas, feitas de materiais diferentes, para menor
disseminação

OMS recomenda que máscaras caseiras tenham três camadasOMS recomenda que máscaras caseiras tenham três camadas
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Uma camada externa, com material resistente à água;

Uma camada mais interna, que absorva a água;

Uma intermediária, para agir como um �ltro.

No site da entidade, há um vídeo com mais explicações sobre o assunto.

Cuidados no uso

As máscaras devem ainda necessariamente cobrir o nariz, a boca e o

queixo. É preciso colocá-la com as mãos limpas e evitar tocá-las durante o

uso. Caso toque nelas, o usuário deve limpar novamente as mãos,

recomenda a OMS. 

VEJA TAMBÉM:

Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo
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Após o uso, o recomendado é retirar a máscara a partir das faixas laterais

nas orelhas, sem tocar o centro dela, e de qualquer modo é preciso lavar

novamente as mãos depois desse procedimento.

Além de atualizar diretrizes, a OMS recomenda agora que pro�ssionais de

saúde em áreas com casos de novo coronavírus usem máscaras durante o

trabalho sempre, mesmo que não lidem diretamente com pacientes da

Covid-19.

De qualquer modo, o comando da OMS ressaltou na coletiva que o uso de

máscaras não substitui outras medidas para conter a doença, como o

distanciamento social e a higiene das mãos. "As máscaras em si não

protegerão você da Covid-19", disse Ghebreyesus e a OMS também

lembrou que elas funcionam mais para evitar disseminar a doença do que

para não pegá-la.

Caso uma pessoa doente e isolada tenha que deixar o con�namento é

crucial que ela use uma máscara médica. Além disso, pessoas que cuidam

de um doente em casa devem usar uma máscara médica se estiverem no

mesmo ambiente, a�rmou Ghebreyesus.

VEJA TAMBÉM:

Fake news das máscaras: usar por muito tempo não causa redução da oxigenação

7 regras para o uso correto das máscaras de pano se precisar sair de casa

The Lancet divulga retratação de estudo com cloroquina e Covid-19

Tudo sobre: Saúde epidemia Trabalho Pandemia
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Deixe sua opinião
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Um alívio ao coração

Grávida de gêmeos infectada
por Covid-19 se recupera e vê
os bebês pela primeira vez

Por Raquel Derevecki

Ouça este conteúdo

Ana Paula teve grave insu�ciência respiratória, fez uma cesárea emergencial para salvar os bebês e �cou 26
dias longe deles
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O choro começou assim que a curitibana Ana Paula Guedes percebeu

dezenas de enfermeiras segurando balões no corredor do hospital para

comemorar o encontro tão esperado. Momentos depois, os gêmeos Davi e

Miguel, de apenas de 26 dias de vida, foram trazidos pelas funcionárias do

Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) para verem a mamãe pela

primeira vez ( assista ao vídeo no �m da matéria). “Cheguei a imaginar

que nunca conseguiria segurá-los, então a emoção foi muito, muito

forte”, relata a assistente �scal de 30 anos, ao lembrar dos dias de

sofrimento que viveu. 

Com quase oito meses de gestação, ela tomou todos os cuidados para se

proteger da Covid-19 a �m de garantir que os pequenos nascessem

saudáveis e na data correta. “Comecei a trabalhar em regime de home

o�ce já no início da pandemia, usava máscara, álcool em gel e só saía de

casa em situações de necessidade, como as consultas de pré-natal”,

a�rma a paciente que, mesmo seguindo todas as medidas de prevenção,

passou a sentir os primeiros sintomas trazidos pelo novo coronovírus.

“Tive febre, muito frio a ponto de �car tremendo, tossia bastante e tinha

di�culdade de respirar pelo nariz”.

Diante dos sinais, a gestante imaginou que estivesse com gripe, começou a

tomar chás caseiros e procurou atendimento médico apenas para

certi�car-se de que �caria tudo bem. “Só que, assim que cheguei, os

momentos de angústia começaram, pois eu estava com a Covid”. De

acordo com a médica obstetra Helena Maria Amorim, os sintomas da

paciente pioraram muito rápido e, em menos de 24 horas de

internamento, a gestante já não conseguia respirar. “Ela começou a

apresentar leve falta de ar pela manhã, passou para um quadro moderado

por volta de meio-dia e, à tarde, estava com grave insu�ciência

respiratória”.
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Com esse quadro de saúde, Ana precisaria ser entubada urgentemente na

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para receber oxigênio, e isso colocaria

em risco a vida dos bebês. “Então, ginecologistas, infectologistas e

médicos das UTIs adulta e neonatal do HNSG se prepararam

imediatamente para uma cesárea”, relata a obstetra, que participou de

todo o processo e viu os garotos nascerem prematuros – com 33 semanas

–, porém estáveis. Miguel nasceu com 2,190 kg, enquanto o irmão chegou

ao mundo bem pequeno, com apenas 1,675 kg.

“Eu ouvia o chorinho deles e, como mãe, meu maior desejo era poder

abraçar os dois e ver seus rostinhos, mas eles foram direto para o

internamento porque precisavam de oxigênio”, recorda a curitibana,

emocionada. Ela também foi levada para a UTI a �m de iniciar o

tratamento que precisava e torcia para que seus bebês não estivessem

infectados. “Graças a Deus, eles foram submetidos aos testes e deu

negativo”.

No entanto, enquanto Ana permanecesse com o vírus em seu corpo, ela

estaria proibida de se aproximar dos bebês para evitar a contaminação das

Receba em seu email histórias e
notícias para inspirar a sua
semana
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Em vídeo: 7 dicas para ajudar as gestantes durante a pandemia
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Entre todos que entrarem em contato com o novo coronavírus, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% não apresentarão

sintomas graves para a doença. Em alguns casos, não terão sintoma

algum. São os chamados assintomáticos que, por não terem sinais, podem

disseminar o vírus sem nem saber. São justamente os vetores silenciosos

aqueles que fazem do �m do isolamento social uma incógnita e risco.

Saiba mais sobre esse grupo e como se proteger da Covid-19.

>> Siga a Gazeta do Povo no Instagram

Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Entenda em 1 minuto: como vão funcionar os novos saques do FGTS

Entenda em 1 minuto: animais de estimação e o novo coronavírus
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Coronavírus

De Sars-Cov-2 para Mod-
Cov-2: seria hora de mudar o
nome do vírus?
Por Amanda Milléo

Ouça este conteúdo

A Covid-19 está em circulação pelo mundo há pouco mais de seis meses e,

embora pareça um tempo signi�cativo, novidades continuam a surgir.

Novos sintomas foram adicionados à lista da infecção, como a perda do

olfato e do paladar, e aos poucos os médicos e pesquisadores foram

percebendo que a doença não se restringe ao pulmão. 

Por atingir diferentes áreas do corpo, e não apenas os pulmões, mudança na nomenclatura pode ajudar a
tratar melhor a doença

Quinta-feira, 11 de Junho de 2020

ÚLTIMAS LEITURÔMETRO

WISE UP NEWS

ENTRARassine

  
 

EXPLORE

https://www.semprefamilia.com.br/saude/sars-cov-2-ou-mod-cov-2-seria-hora-de-mudar-nome-do-virus/?ref=comentarios-materia-img
https://www.semprefamilia.com.br/saude/per
https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/?ref=botao-fechar-sticky
https://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/ultimas-noticias/
https://conta.gazetadopovo.com.br/minha-conta/leiturometro
https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/?utm_source=gazeta-do-povo&utm_medium=icone-home&utm_campaign=wiser
https://conta.gazetadopovo.com.br/login?referrer=https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/
https://assinaturas.gazetadopovo.com.br/?touchpoint=assine-topo-internas-gazeta-sempre-familia


11/06/2020 Arritmia cardíaca: quais são os sintomas e como evitar?

https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/ 39/113

Além dos danos ao sistema respiratório, hoje se investigam outras

consequências da Covid-19, como uma in�amação do músculo do coração

(miocardite), in�amação vascular e arritmias cardíacas, assim como

danos neurológicos. A presença de insu�ciência renal aguda em alguns

pacientes chama atenção para o impacto do vírus nos rins, e o risco de

trombosembolias também existe.

Portanto, olhar apenas para o pulmão pode não ser a melhor estratégia de

tratamento contra essa doença, de acordo com Patrícia Rocco, médica,

professora titular e chefe do laboratório de Investigação Pulmonar do

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio

de Janeiro.

"A doença não é só o pulmão. Se você olhar só para o pulmão, pode se

esquecer desses órgãos [rins, coração]. E, se eles falharem, ou

apresentarem disfunção, você pode morrer desses órgãos, não do

pulmão", reforça a médica, que também faz parte da Academia Nacional

de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências.

NEWSLETTER - BOM DIA

Tudo sobre o coronavírus
Receba notícias atualizadas sobre o coronavírus
diariamente pela manhã em seu email. É grátis!
Cadastre-se já

 QUERO RECEBER
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De SARS para MOD

A sigla SARS, presente no nome dado ao novo coronavírus SARS-CoV-2,

signi�ca Severe Acute Respiratory Syndrome. Em português: Síndrome

Respiratória Aguda Grave, devido às características iniciais da doença que

incluem os sintomas respiratórios, como a tosse seca e a falta de ar. 

Mas, como se sabe agora, esses não são os únicos indícios da Covid-19, e

uma mudança na nomenclatura do vírus poderia chamar atenção de

médicos, pro�ssionais da saúde e mesmo pacientes para a complexidade

dos sintomas. Patrícia defende alterar as primeiras letras: de SARS para

MOD, ou Multiple Organ Dysfunction Syndrome. Em português: Síndrome

de Disfunção Orgânica Múltipla. 

"Falar que a doença é só pulmão confunde. Não é incomum a Covid-19 se

apresentar hoje como diarreia, e o paciente achar que é porque comeu

alguma coisa. Esses outros sintomas devem ser mostrados, porque o

doente que começar com um sintoma neurológico ou gastrointestinal,

pode buscar ajuda médica, e não só quando tiver a falta de ar", reforça. 

A ideia já havia sido discutida em um artigo, publicado em abril pelo

periódico cientí�co Herz, voltado a temas cardiovasculares, que faz parte

da editora Springer. Nele, o autor Bernhard Maisch cita que a resposta

exagerada do sistema imunológico e a tempestade de citocinas que o

corpo pode desenvolver em contato com o vírus levaria ao

desenvolvimento de uma síndrome múltipla dos órgãos, e explicaria por

que a doença não se restringe apenas ao sistema respiratório. 

"Víamos no começo da pandemia o paciente que, subitamente, tinha uma

VEJA TAMBÉM:

Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo
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parada cardiorrespiratória e pensávamos que era associado a doenças

prévias. Hoje sabemos que pode ter um comprometimento cardíaco pela

Covid-19", explica Patrícia. "Da mesma forma, a trombose passou a ser

uma realidade hoje. A maioria das terapias intensivas passou a usar

anticoagulantes, que antes o pessoal esperava uma embolia para começar

a tratar. Toda essa conduta começamos a fazer ao olharmos para a Covid

não como uma doença só do pulmão, mas orgânica e múltipla", reforça a

médica.

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:

Últimas notícias  Dúvidas  Podcasts

 Estatísticas  Brasil  Paraná  Na sua cidade  Mundo

Newsletter diária   Instagram   Vídeos de 1 minuto
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Hidroxicloroquina não previne Covid-19 em pessoas expostas ao vírus, diz novo
estudo

The Lancet manifesta “preocupação” sobre estudo da cloroquina e Covid-19

Vício de fumar pode aumentar na quarentena; veja dicas para controlar
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Análise

Cigarro eletrônico matou
mais entre pessoas
predispostas ao DPOC
Por Equipe Sempre Família

Foram encontrados distúrbios psiquiátricos em dois a cada três pacientes que vieram a óbito pelo Evali
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crianças. Por isso, só via os �lhos por imagens de vídeo e chorava todos os

dias. “Era muito triste, e várias vezes eu nem conseguia assistir tudo

porque era difícil saber que não podia tê-los pertinho de mim”, lembra a

mãe, ao contar que realizou quatro testes de Covid-19 até receber a

resposta que tanto esperava. “Nem acreditei quando disseram que eu

estava curada e que poderia encontrar o Davi e o Miguel”.

O encontro emocionante foi preparado pela equipe médica do hospital,

tudo foi �lmado e as imagens estão publicadas nas redes sociais do marido

Samuel Pereira. “Inclusive, deu muita repercussão porque é uma história

feliz no meio de tantas notícias tristes desta pandemia”, a�rmou o pai,

aliviado por estar com a família completa depois de tudo o que passou.

“Hoje estamos perto dos nossos �lhos, mas sabemos que podia ter sido

diferente. Então, deixamos aqui nosso alerta para todos redobrem os

cuidados e evitem o pior”, �naliza.

Samuel Pereira
Share
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Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa

9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Correção

Vencemos a Covid19, e depois de uma cesariana de emergência
(nasceram prematuros) A Ana Paula Guedes Pereira e eu (depois de
aproximadamente um mês) vimos pela primeira vez nossos filhos gêmeos (
Davi e Miguel.
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Ouça este conteúdo

A propensão a algumas comorbidades está no centro das mortes pelos

cigarros eletrônicos, segundo análise realizada pelo Centers for Disease

Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos. Até o início deste ano,

por exemplo, haviam sido registrados 2.807 casos de hospitalizações pelo

uso de cigarros eletrônicos ou vaping naquele país, com 68 mortes

con�rmadas. 

Em relação a quem foi hospitalizado e sobreviveu, usuários de vape que

morreram por lesão pulmonar causada pelo dispositivo tinham nove vezes

mais chances de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

e cinco vezes mais de terem hipertensão ou outra doença cardiovascular,

disseram os pesquisadores. Também foram encontrados distúrbios

psiquiátricos em dois a cada três pacientes que vieram a óbito pelo Evali

(E-cigarette, or Vaping, product use–Associated Lung Injury), nome dado

à condição causada pelo consumo do cigarro eletrônico.

Curva para baixo

Segundo o CDC, as visitas ao atendimento de emergência tendo como

causa o uso desse tipo de dispositivo vêm caindo desde o pico, em

setembro de 2019. As razões para esta queda, segundo documentos, são

multifatoriais e podem estar relacionadas à maior conscientização sobre

os riscos do uso de produtos contendo THC, após alertas da saúde pública,

a remoção do acetato de Vitamina E de alguns produtos (considerada a

causa primária dos internamentos) e pelo aumento de ações policiais

realizadas no intuito de reduzir a venda de produtos ilícitos.
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Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Cheiro adocicado na roupa e rinite atacada: os sinais do adolescente que usa
cigarro eletrônico

Risco de doença do cigarro eletrônico aumenta com idade

Dor crônica é consequência do cigarro mesmo entre quem parou de fumar

Tudo sobre: EUA - Estados Unidos Saúde Pública Saúde

Cigarro/Tabagismo
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Pesquisa

The Lancet divulga retratação
de estudo com cloroquina e
Covid-19
Por Equipe Sempre Família
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Ouça este conteúdo

Dois dias após divulgar um "manifesto de preocupação" com relação aos

dados usados em uma pesquisa sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina

contra a Covid-19, a revista cientí�ca Lancet anunciou, nesta quinta-feira

(04), que os autores solicitaram a retratação do estudo. 

A pesquisa, divulgada no dia 22 de maio, analisava registros médicos de

96 mil pacientes em 671 hospitais em todo o mundo, e indicava riscos de

arritmia e de letalidade no uso das medicações em pacientes internados

pela Covid-19. Com base nesses resultados, a Organização Mundial da

Saúde (OMS) havia suspendido temporariamente o braço do estudo

Solidarity que avaliava essas substâncias. 

As pesquisas associadas à OMS foram retomadas na última quarta-feira

(03), logo após o anúncio da revista cientí�ca de que os resultados

deveriam ser vistos com cautela.

Revista cientí�ca divulgou retratação da pesquisa por não ter certezas na veracidade dos dados analisados
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Veracidade das informações

Na justi�cativa para a retratação, a revista cientí�ca indica que vários

questionamentos foram levantados com relação à veracidade dos dados e

da análise conduzida pela empresa de análise de dados médicos

Surgisphere Corporation. Diante disso, a revista anunciou uma auditoria

independente que veri�caria a origem das informações na base de dados

usada pela empresa e a replicação das análises. 

No entanto, segundo a Lancet, a empresa não repassou toda a base de

dados e demais informações, visto que a transferência violaria os

contratos de con�dencialidade dos clientes. "Assim sendo, nossos

revisores não puderam conduzir uma revisão independente e privada e,

portanto, nos noti�caram da sua retirada do processo de revisão por

pares", explica a revista. 

"Com base nessa revelação, nós não podemos mais garantir a veracidade

das fontes de dados primárias. Devido a esse desenvolvimento lamentável,

os autores solicitaram que o paper fosse retratado."

A revista diz ainda que "nós todos começamos essa colaboração para

contribuir de boa fé em um momento de grande necessidade durante a

pandemia da Covid-19. Lamentamos profundamente a você, editores e

leitores da revista, por qualquer constrangimento ou inconveniência que

isso possa ter causado."

VEJA TAMBÉM:

Entenda o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo
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Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Cresce venda de medicamentos sem e�cácia comprovada contra a Covid-19

The Lancet manifesta “preocupação” sobre estudo da cloroquina e Covid-19

OMS suspende estudos com hidroxicloroquina; ainda é possível con�ar nela?
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Tabagismo

Vício de fumar pode
aumentar na quarentena;
veja dicas para controlar

Estadão Conteúdo
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Ouça este conteúdo

“Estou fumando muito mais na quarentena.” Esse foi o tipo de resposta

que obtive ao perguntar a algumas pessoas do meu círculo social mais

próximo se o hábito delas de fumar havia mudado nesse período. Com a

pandemia do novo coronavírus, quem pode �car em casa se vê mais livre e

com acesso mais fácil a uma tragada, ao mesmo tempo que a situação

pode gerar gatilhos psicoemocionais que despertam o desejo pelo cigarro.

O estudante Vinícius Buono, de 25 anos, a�rma que tem permanecido em

casa desde o início da quarentena no Estado de São Paulo, em março, e sai

apenas para atividades essenciais. No caso dele, comprar cigarro é uma

delas. Ele não faz muita conta de quantos fuma por dia, mas estima que

acaba com um maço em 24 horas, ou seja, 20 unidades. Às vezes, passa

disso.

“Acho que com isso de �car só em casa, às vezes você se vê sem nada para

fazer e pensa 'ah, vou fumar' e isso acontece com frequência”, diz o

jovem, que fuma desde os 17 anos. “Eu já fumava bastante antes, agora

está ainda pior.” 

Impacto psicológico da quarentena pode servir de gatilho para que as pessoa continuem, ou até aumentem, o
consumo de cigarros.
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Vinícius acredita que, para ele, o aumento de cigarros fumados por dia

tem mais a ver com o “marasmo” da quarentena do que com um possível

estresse provocado pela pandemia. Talvez, essa seja uma exceção, porque

estudos indicam prejuízos à saúde mental durante o distanciamento

social.

Uma revisão cientí�ca publicada na renomada revista Lancet reuniu 24

artigos que falam do impacto psicológico da quarentena. A maioria relatou

efeitos negativos, incluindo sintomas de estresse pós-traumático,

confusão e raiva. Entre os agentes estressores estavam a duração da

quarentena, o medo da infecção, frustração, tédio, perda �nanceira e

estigma.

Gatilhos

Para alguns fumantes, todas essas consequências podem ser gatilhos para

acender um cigarro. Por isso, a psicóloga Alessandra Gomes Jacinto faz

uma ponderação. “Em um momento em que você perde muitos prazeres,

fumar acaba sendo um prazer justi�cável”, diz. Mas isso não signi�ca que
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fumar deixa de ser prejudicial.

“O cigarro é responsável por 30% dos casos de câncer de pulmão”, alerta

William Nassib William Júnior, oncologista na Bene�cência Portuguesa de

São Paulo. Segundo ele, “não existe nível de cigarro que seja seguro para

saúde”, ou seja, fumar um por dia é tão arriscado quanto 10.

A preocupação com a saúde, e agora o medo do novo coronavírus, foi um

dos motivos que levou a assessora de investimentos Camila Leão, de 29

anos, a frear a quantidade de cigarros que fuma diariamente. Como a

pro�ssão sempre a permitiu trabalhar de casa, ela diz que a quarentena

não foi uma grande questão – exceto que agora, em vez de sozinha, ela

�ca sempre na companhia do marido e dos três �lhos.

Porém, o isolamento mais rígido teve certo impacto. “Eu não fumo dentro

de casa por causa dos meus �lhos, então isso também me ajudou a

reduzir, já que moro em apartamento e toda vez que tenho de fumar tenho

de descer até o estacionamento”, explica Camila, que também diminuiu as

descidas para fumar devido ao risco de contaminação.

Colocar-se no lugar do outro

A empatia foi outro fator que in�uenciou o plano que a assessora de

investimentos já tinha de reduzir e depois parar de fumar, hábito que ela

mantém desde os 14 anos de idade. “Com o vírus, comecei a me sentir mal

fumando enquanto tantas pessoas estavam nos hospitais sem conseguir

respirar direito.” 

De 20 cigarros por dia, Camila passou a cinco. Isso já tem um mês. Além
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disso, ela tem controlado os gatilhos que a levam a fumar, como ansiedade

e compulsão alimentar. “A questão da ociosidade da quarentena faz com

que a gente queira fumar mais, então também comecei um tratamento

contra ansiedade e tem me ajudado bastante”, conta.

Independentemente da situação em que uma pessoa que fuma está

vivendo nesta quarentena, a psicóloga a�rma que a mudança repentina da

rotina tem grande interferência na vida e no emocional. Embora essa

reclusão maior também possa servir como um momento de mais atenção

à saúde, parar nem sempre é fácil.

“A mudança causa muita ansiedade e a abstinência [ao �car sem cigarro]

tem muitos sintomas negativos e é isso que faz com que a pessoa não

consiga parar”, explica Alessandra, que atua no Núcleo de Apoio à Saúde

da Família da UBS Jardim Coimbra, administrada pelo Cejam, onde faz

parte da equipe que trata pessoas que querem parar de fumar. Interromper

o hábito de�nitivamente ou por alguns dias pode levar ao aumento da

ansiedade, irritabilidade, sentimento de tristeza, tontura, dor de cabeça e

falta de concentração, diz a especialista.

Cigarro e o novo coronavírus

Em meados de abril, foi publicado um artigo indicando que a nicotina teria

um papel protetor contra o novo coronavírus. A pesquisa foi questionada

por especialistas devido à fragilidade cientí�ca e o oncologista William

Júnior reforça o risco da Covid-19 para os fumantes. 

“A maioria das evidências apontam que quem faz uso de cigarro tem

maiores causas de doença cardiovascular, hipertensão, e esses fatores de

risco estão associadas à evolução pior do paciente que se infecta”, diz.
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O médico se preocupa com o fato de que, além de colocar em risco a

própria saúde, uma pessoa que fuma, mora com outras pessoas e

aumentou o hábito na quarentena está colocando os demais em risco

também. Outro problema que ele aponta é que, por medo do vírus, muitos

fumantes deixaram de fazer acompanhamento médico regular, o que pode

comprometer o tratamento de quem tem câncer de pulmão, por exemplo.

“Hospitais têm colocado medidas para prevenir [o contágio]. Os pacientes

devem continuar fazendo acompanhamentos e se estão pensando em

diminuir, isso não pode ser feito sem discussão com equipe médica”,

orienta William Júnior. Do ponto de vista da oncologia, ele teme também

que o possível aumento do hábito de fumar eleve as chances de

desenvolver câncer, não só de pulmão, mas de bexiga e rim.

Para quem já tem algum tumor, o oncologista diz que a Covid-19 não faz

piorar o quadro, mas estudos recentes indicam que, entre esse público,

aqueles com câncer de pulmão e hematológico tem risco maior de morrer

pelo novo coronavírus.

Dicas para conter o hábito de fumar na quarentena

Para algumas pessoas, pode ser “impossível” largar o cigarro, ainda mais

nesse período de isolamento social. “Eu já cogitei parar de fumar nessa

quarentena justamente porque estou fumando demais, mas não dá. Ficar

sem o cigarrinho depois das refeições é impossível”, diz o estudante

Vinicius.

Apesar de todas as di�culdades que o hábito impõe para quem quer deixá-

lo, uma vez que o vício provoca alterações químicas no cérebro que levam

à busca por cigarro, é possível adotar estratégias para contê-lo. No Dia

Mundial Sem Tabaco, lembrado em todo 31 de maio, os especialistas e a

assessora de investimentos Camila, que conseguiu mudar o hábito, deram

algumas sugestões que podem ajudar.
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“Buscar apoio pro�ssional, de maneira remota, ajuda muito a parar de

fumar e o apoio não pro�ssional também. Você se apoiar nos seus

familiares, nos amigos é extremamente importante, se não para parar,

mas para não aumentar”, diz William Júnior. Outra recomendação dele é

eliminar os gatilhos: higienizar roupas com cheiro de fumo, evitar

alimentos e bebidas que despertam o desejo pelo cigarro.

A psicóloga Alessandra indica trabalhar o nível de estresse. Praticar

atividade física, caminhando dentro de casa ou fazendo alongamentos,

aumenta a produção de serotonina, hormônio que traz sensação de prazer

e desvia da vontade de fumar. Diminuir açúcar, café, álcool e sal também é

bom para evitar picos de estresse. Ela sugere também as terapias de

relaxamento e evitar ter o controle de tudo, o que vai gerar desgaste

emocional.

Camila, que há um mês conseguiu reduzir o número de cigarros fumados

por dia, sugere que as pessoas não pensem no cigarro como única válvula

de escape. “Um copo de água ajuda, ver um vídeo na internet e falar que

vai fumar depois ajuda, deixar para amanhã ajuda”, diz. Se, mesmo assim,

for muito difícil, o ideal é procurar ajuda pro�ssional.
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Coronavírus

Hidroxicloroquina não
previne Covid-19 em pessoas
expostas ao vírus, diz novo
estudo
Por Equipe Sempre Família

Ouça este conteúdo

Estudo divulgado nesta quarta-feira (3) pela revista cientí�ca New

England Journal of Medicine (NEJM) a�rma que as substâncias

hidroxicloroquina e a cloroquina não previnem o desenvolvimento da

Covid-19 entre pessoas expostas ao novo coronavírus. 

Uso pro�lático, ou preventivo, da hidroxicloroquina contra a Covid-19 não foi comprovado em novo estudo
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Este é o primeiro estudo a ser publicado que atende o padrão-ouro da

pesquisa cientí�ca, sendo randomizado (quando os participantes são

distribuídos em grupos de forma aleatória), duplo-cego (quando nem o

participante, nem o pesquisador sabe quem está tomando qual

medicamento) e com um braço controle que fez uso de placebo (quando

um grupo de participantes recebe uma medicação �sicamente semelhante

ao remédio testado, mas que não tem efeito, chamado de placebo). Ainda

assim, há críticas levantadas pela comunidade cientí�ca, detalhadas

abaixo. 

A pesquisa, coordenada pelo médico infectologista David Boulware e

realizada pela Universidade de Minnesota, teve início no dia 17 de março e

avaliou 821 pessoas dos Estados Unidos e Canadá que foram expostas ao

Sars-Cov-2. Dos participantes, parte era de pro�ssionais da saúde que

haviam entrado em contato com pessoas infectadas, e não tinham usado

equipamentos de proteção adequados. Os demais eram pessoas que

compartilharam a residência com alguém con�rmado para o vírus. A idade

média dos participantes era de 40 anos. 

Os participantes foram distribuídos em dois grupos. Metade (414) recebeu

a hidroxicloroquina durante cinco dias e a outra metade (407) recebeu o

placebo pelo mesmo período. Eles foram avaliados e monitorados por

duas semanas.
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Resultados

Entre as pessoas que �zeram uso da medicação, 12% desenvolveram a

Covid-19. Do grupo placebo, 14%. A diferença não foi considerada

estatisticamente signi�cante pelos pesquisadores. 

Ainda, 40% daqueles que receberam a hidroxicloroquina relataram efeitos

colaterais, tais como náusea, dores estomacais e diarreia. Entre o grupo

placebo, o relato de efeitos adversos foi identi�cado em 17%. O estudo não

identi�cou riscos para o ritmo cardíaco ou na letalidade pelo uso da

substância. 

Como no momento do estudo não havia muitos testes para a Covid-19, a

maioria dos participantes não foi testada para a doença, mas os sintomas

foram avaliados por quatro médicos que faziam parte da equipe.

Críticas ao estudo

Os resultados se agregam aos demais que avaliam a hidroxicloroquina e a

cloroquina no contexto do novo coronavírus, mas pesquisadores de fora

destacaram algumas críticas que podem ser feitas ao estudo. 

O site norte-americano especialista em saúde STAT, por exemplo, cita que

a pesquisa foi conduzida toda pela internet, sem que os participantes
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fossem avaliados ao vivo. 

Com isso, todos os relatos de efeitos colaterais ou sintomas foram

relatados pelos próprios participantes. Além disso, um em cada cinco não

tomou todas as doses da medicação do estudo. 

De acordo com os pesquisadores, eles estão cientes de que o estudo tem

limitações, e concluem que: "esse estudo clínico randomizado não

demonstrou um benefício signi�cativo da hidroxicloroquina como

pro�laxia pós-exposição para a Covid-19. Se uma pro�laxia pré-

exposição pode ser efetiva em populações de alto risco, esta é uma questão

separada, com pesquisas clínicas em andamento."
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Ouça este conteúdo

A revista cientí�ca Lancet emitiu nesta terça-feira (02) um "manifesto de

preocupação" com relação ao estudo divulgado no dia 22 de maio, que

apontava riscos no uso da hidroxicloroquina/cloroquina entre pacientes

com a Covid-19. A preocupação se baseia na origem e na con�ança dos

dados, que foram coletados por uma empresa de análise de dados de

saúde, chamada Surgisphere. 

Com registros médicos de 96 mil pacientes, internados em 671 hospitais

ao redor do mundo, os pesquisadores identi�caram maior risco de

letalidade e de arritmia entre as pessoas que �zeram uso dessa medicação,

em combinação, ou não, com antibióticos, como a azitromicina. Inclusive,

esses resultados serviram de argumento para a Organização Mundial da

Saúde (OMS) suspender temporariamente, no início da última semana, o

braço das pesquisas que avaliam a medicação contra o novo coronavírus. 

A origem e a interpretação dos dados, no entanto, geraram críticas pela

comunidade cientí�ca de diversos países, o que culminou na expressão de

preocupação pela própria revista. No site, a Lancet destaca que

Revistas cientí�cas expressam “preocupação” com origem dos dados usados em pesquisas que avaliam
medicamentos e a Covid-19
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questionamentos cientí�cos importantes foram levantados sobre os

dados publicados no estudo e que: 

"Embora uma autoria independente da procedência e da validade dos

dados tenha sido encomendada pelos autores não a�liados à Surgisphere,

e esteja em andamento com resultados esperados muito em breve,

estamos emitindo uma expressão de preocupação para alertar os leitores

sobre o fato de que sérias questões cientí�cas foram trazidas à nossa

atenção". 

A revista não detalha quais questionamentos foram levantados, mas

reforça que as informações serão atualizadas com as novidades.

Outro estudo com as mesmas preocupações

Ainda nesta terça-feira (2), outra revista cientí�ca, a New England Journal

of Medicine, destacou preocupações com relação a outro estudo que,

assim como na pesquisa publicada pela Lancet, também fez uso de dados

obtidos pela empresa Surgisphere. 

Neste caso, os pesquisadores se basearam nos dados para concluírem que

algumas medicações especí�cas para o cuidado com a pressão arterial não

estavam associadas a complicações ou resultados negativos em pacientes

com a Covid-19. 

"Esse estudo retrospectivo usou dados extraídos de uma base de dados

internacional, que incluíram registros médicos eletrônicos de 169

hospitais de três continentes. Recentemente, preocupações importantes
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foram levantadas sobre a qualidade das informações nessa base de dados.

Nós solicitamos aos autores que providenciem evidências de que os dados

são con�áveis. Nesse meio tempo, e pelo benefício dos leitores,

publicamos esse Manifesto de Preocupação sobre a con�abilidade das

conclusões", destaca a revista cientí�ca.

Pesquisadores defendem resultados

Os autores da pesquisa publicada pela revista Lancet, liderados por

Mandeep Mehra, diretor executivo do Centro de Doenças Cardíacas

Avançadas do Hospital Brigham and Women, em Boston (EUA), defendem

os resultados. 

"Estamos orgulhosos de contribuir para o trabalho na Covid-19" neste

período de 'incerteza'", disse Sapan Desai, diretor do Surgisphere, no

último dia 29.

Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa

9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror
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Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Estudo da OMS continua ativo no Brasil, mas sem novos participantes

Cresce venda de medicamentos sem e�cácia comprovada contra a Covid-19

Tratamentos de hipertensão e diabetes são interrompidos devido à pandemia, diz
OMS

Tudo sobre: Saúde medicamentos epidemia

Cloroquina e Hidroxicloroquina Coronavírus COVID-19

Pandemia

02/06/2020 17:53

Coronavírus

Medicações não serão um
“grande milagre” contra
Covid-19, diz coordenador da
pesquisa da OMS no Brasil
Por Amanda Milléo
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Ouça este conteúdo

Ao anunciar na última semana a suspensão temporária de todas as

pesquisas (dentro do esforço global Solidarity) que avaliam a

hidroxicloroquina/cloroquina contra a Covid-19, a Organização Mundial

da Saúde (OMS) atingiu centenas de estudos ao redor do mundo, inclusive

no Brasil.

Desde março, o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI),

da Fiocruz, coordena a pesquisa no país, que abrange 18 hospitais

distribuídos por 12 estados. No dia 31 de março, o primeiro paciente havia

sido incluído nos ensaios clínicos, que avaliam quatro linhas de

tratamento:

Hidroxicloroquina ou cloroquina;

Lopinavir/ritonavir;

Lopinavir/ritonavir combinado ao Interferon Beta 1a;

Remdesivir.

Estudo Solidarity continua ativo no Brasil, mas sem novos participantes
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Em entrevista ao Sempre Família, o coordenador desses estudos no Brasil,

Estevão Nunes Portela, que também é vice-diretor de Serviços Clínicos do

(INI), explica como estão, e como serão daqui para frente, as pesquisas

que avaliam a cloroquina e as demais medicações no contexto do novo

coronavírus:

Como estão as pesquisas que fazem parte do esforço Solidarity, da OMS, no
Brasil?

A OMS, da semana passada para agora, suspendeu temporariamente o

braço da cloroquina, devido a publicação do resultado de um estudo

internacional com quase 100 mil casos. A avaliação sugere que tenha

havido maior risco de morte aos pacientes expostos com a cloroquina. Mas

é um estudo que vem sendo muito criticado, pela forma como os dados

foram obidos e por não ser um estudo randomizado. Então, a OMS

suspendeu a randomização especialmente para a cloroquina, até que se

consiga avaliar se está havendo uma diferença entre o uso da cloroquina e

o tratamento padrão.

Então, os estudos que envolvem a cloroquina, no Brasil, estão suspensos também?

Veja, o que foi suspensa foi a randomização. Os pacientes que já estão

fazendo uso [da medicação nos ensaios clínicos] permanecem. O que
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Tudo sobre o coronavírus
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suspendeu foi a randomização [inclusão de novos participantes e

distribuição entre os grupos da pesquisa], e foi temporária, por um zelo,

pela possibilidade aventada de que seu uso poderia estar associado a um

maior risco de morte.

E com relação aos outros braços, que avaliam o lopinavir/ritonavir; interferon e
remdesivir?

Esses outros braços continuam. Temos vários centros, em vários estados,

cada um está em momentos diferentes da epidemia e, portanto, em um

nível de inclusão diferente [participam desses estudos apenas pacientes

com quadros graves da Covid-19]. Os quatro tratamentos são a

cloroquina/hidroxicloroquina, lopinavir e ritonavir com ou sem o

interferon e o remdesivir. Esse é aquela medicação nova, que

recentemente recebeu o sinal verde do FDA [Food and Drug

Administration, órgão semelhante à Anvisa], porque mostrou uma

melhora na resolução dos sintomas em relação aos quadros graves da

Covid-19. Dessas quatro, nem todas estão disponíveis em todos os centros

de pesquisa. Se o centro tiver a cloroquina, o paciente vai ser sorteado

entre o tratamento com essa medicação e o padrão. Isso é importante:

existe um braço do estudo que recebe só o tratamento padrão.

Todos os centros de pesquisa que fazem parte do Solidarity aqui no Brasil seguem
o modelo padrão-ouro de pesquisa, sendo randomizado, duplo-cego?

Nem todos os estudos do Brasil, nem mesmo o Solidarity, são duplo-cego.

O estudo duplo-cego [quando nem o paciente, nem o médico, sabem qual

medicação o participante está recebendo, para evitar viés na pesquisa]

tem certa importância, mas quando você olha apenas para o desfecho de

mortalidade, o placebo não tem uma grande diferença.

Os estudos conseguem responder a uma questão: a medicação foi usada e

não teve nada sério ou teve muita toxicidade. Mas não se tem uma clareza

se o tratamento impacta na probabilidade do risco de mortalidade. 

O Solidarity é igual para todos no Brasil [em termos de metodologia], a
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única diferença é com relação aos medicamentos. O braço controle [com

pacientes fazendo recebendo o tratamento padrão, a �m de comparação]

tem que estar presente.

Se a OMS anunciar que, em vez de uma suspensão temporária, seja de�nitiva, o
que acontece com os estudos em andamento aqui?

Quem faz essa avaliação é um comitê independente, não é bem a OMS. Se

eles falarem que a medicação não faz diferença, os estudos continuam. Se

falarem que está associado a uma maior letalidade e pedir a suspensão, aí

evidentemente todos os nossos centros também vão deixar esse braço da

pesquisa envolvendo a cloroquina/hidroxicloroquina.

Como os pesquisadores, especialmente você que coordena tudo isso, veem essa
discussão mundial sobre a cloroquina/hidroxicloroquina?

Não se espera que nenhuma dessas medicações sejam um grande milagre,

ou façam uma grande diferença. Porque, se fossem, já se saberia. Mas se

uma medicação reduzir em 10% a chance de uma pessoa morrer, é um

acréscimo bem-vindo, especialmente se somar a outras estratégias. 

O estudo da Solidarity, se caso se descubra que um braço tenha uma

letalidade pior, esse braço pode ser suspenso e o restante do estudo

continuar. E outros braços podem ser agregados. A ideia é que você

consiga chegar a essa resposta: em casos graves da Covid-19, existe a

chance de uma das medicações estar associada a maior sobrevida ou risco

de morte? E, então, vai conseguindo montar uma resposta mais bem

articulada nas estratégias de tratamento da Covid-19 grave. 

Até o momento não há medicamento algum que tenha se mostrado e�caz
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do ponto de vista de melhorar as chances de sobrevida em um quadro

grave da Covid-19. 

Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Tratamentos de hipertensão e diabetes são interrompidos devido à pandemia, diz
OMS

Ministério da Saúde divulga dados detalhados sobre a Covid-19 em crianças

As coalizões que vão avançar com as pesquisas da hidroxicloroquina no Brasil

Tudo sobre: medicamentos epidemia Cloroquina e Hidroxicloroquina
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02/06/2020 08:30

Coronavírus

Cresce venda de
medicamentos sem e�cácia
comprovada contra a Covid-
19

Estadão Conteúdo

Ouça este conteúdo

A pandemia da Covid-19 disparou a venda de medicamentos sem e�cácia

comprovada, com aumentos de até 180% em alguns produtos. Entre eles

estão remédios à base de hidroxicloroquina, substância propagandeada

pelo presidente Jair Bolsonaro mesmo sem estudos sólidos e com efeitos

Levantamento do Conselho Federal de Farmácia comparou a quantidade de remédios comercializados no país
entre 2019 e 2020.
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colaterais perigosos, como parada cardíaca. 

A constatação está em pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de

Farmácia (CFF). O estudo comparou a quantidade de comprimidos e

cápsulas comercializados nas farmácias do país no primeiro trimestre de

2019 com a do mesmo período deste ano. As seis substâncias pesquisadas

foram aquelas que, de alguma forma, apareceram em debates públicos.

Entre janeiro e março de 2019 foram vendidas 231.546 unidades

de medicamentos com hidroxicloroquina, ante 388.829 no mesmo período

deste ano, um aumento de 67,93%. A maneira como Bolsonaro se referia

ao remédio pode ter afetado as vendas, avaliou o farmacêutico Gerson

Antônio Pianetti, doutor em Controle de Qualidade de Medicamentos. 

“Está tendo certa corrida inesperada e estamos tentando fazer com que o

farmacêutico seja o elemento que não deixe isso acontecer. Mas realmente

o aumento do consumo de medicamentos se deu a partir de inúmeras falas

de pessoas com con�abilidade na população, como alguns médicos,

empresários e, principalmente, o presidente.” 

Em uma reunião com líderes do G-20, em março, o presidente chegou a

apresentar uma caixa de Reuquinol, medicamento que tem sulfato de

hidroxicloroquina em sua fórmula. A substância, primeiramente, foi

autorizada para pacientes com Covid-19 internados em estado moderado

e grave. Mais tarde, o Conselho Federal de Medicina (CFM) liberou a

prescrição para pacientes com sintomas leves, mas com a ressalva de que

essa decisão “não seguiu a ciência”, e foi tomada apenas para encerrar a

polarização criada em torno do medicamento.

Só em 20 de março a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

decidiu que remédios com hidroxicloroquina só poderiam ser vendidos

mediante receita especial. Mas pro�ssionais do ramo admitem que é
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possível ter acesso a esse remédio sem prescrição em farmácias com

menos estrutura ou na ausência de farmacêuticos.

Outros medicamentos

Segundo o estudo do CFF, o maior aumento em vendas foi registrado pelo

ácido ascórbico, a vitamina C. Durante a pandemia, circularam

informações sem respaldo cientí�co sobre a capacidade de a substância

prevenir o contágio pelo novo coronavírus. O total de comprimidos e

cápsulas vendidos saltou de 9.327.016 para 26.116.340 de um trimestre a

outro, crescimento de 180,01%.

Também foi identi�cado aumento de demanda por remédios com o

colecalciferol como princípio ativo, a chamada vitamina D. Esse elemento

também apareceu nas redes sociais como alternativa de prevenção, da

mesma forma sem respaldo cientí�co. O aumento nas vendas da

substância foi de 35,56%.

O único remédio que teve a venda arrefecida no período foi o ibuprofeno,

com queda de 2,63%. O medicamento esteve no centro de um debate

mundial sobre seu resultado contra o novo coronavírus. No início, um

diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que esse

anti-in�amatório não fosse usado em casos de Covid-19 por suspeitas de

agravar a doença. Dois dias depois, a OMS informou o�cialmente não

haver restrições. Entidades médicas brasileiras, porém, mantiveram as

ressalvas ao medicamento.
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Campanha

Uma das conclusões do estudo encomendado pelo Conselho Federal de

Farmácia é a de que a crise sanitária expôs a in�uência do medo da

população e o hábito da automedicação. Farmacêuticos alertam que todos

os remédios oferecem riscos, mesmo os que independem de prescrição.

“A nossa recomendação é de que os farmacêuticos continuem observando

as recomendações da Anvisa e as boas práticas farmacêuticas para realizar

as dispensações desses medicamentos, e orientem os usuários, pois a

desinformação é um inimigo tão poderoso quanto o novo coronavírus”,

a�rmou o presidente do CFF Walter da Silva Jorge João.

Riscos

A depender da dose, o paracetamol pode causar hepatite tóxica. A

dipirona, risco de choque ana�lático. O ibuprofeno, por sua vez pode

ocasionar tonturas e visão turva. O uso inadequado de vitamina C pode

causar diarreias, cólicas, dor abdominal e dor de cabeça. Já o uso

indiscriminado de vitamina D pode fazer com que o cálcio se deposite nos

rins e provoque lesões permanentes. Entre os efeitos colaterais da

hidroxicloroquina estão arritmia e parada cardíaca.

Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa
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Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Deixe sua opinião
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01/06/2020 16:42

Coronavírus

Tratamentos de hipertensão
e diabetes são interrompidos
devido à pandemia, diz OMS

Estadão Conteúdo

Ouça este conteúdo

A pandemia do novo coronavírus está causando graves danos à prevenção

e ao tratamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). A

constatação é de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 1º, pela

Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de informações coletadas

Doenças crônicas têm sido negligenciadas e isso pode acarretar riscos, inclusive para quadros graves da
Covid-19.
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em 155 países, durante três semanas de maio. A entidade alertou que o

impacto é global, mas os países de baixa renda são os mais afetados.

Cerca de metade dos países investigados interromperam parcial ou

integralmente o tratamento da hipertensão (53%) e da diabetes (49%). O

índice registrado foi de 42% em relação ao câncer, e de 31% em

emergências cardiovasculares. O choque foi ainda maior nos serviços de

reabilitação, que registraram paralisação em 63% dos países.

A situação é de “signi�cativa preocupação”, a�rma a OMS, porque

doentes crônicos estão no grupo de risco da Covid-19, com maiores

chances de complicações e de morte em caso de infecção.

“Os resultados dessa pesquisa con�rmam o que estamos ouvindo dos

países há várias semanas. Muitas pessoas que precisam de tratamento

para doenças como câncer e diabetes não têm recebido, desde o início da

pandemia, os serviços de saúde e medicamentos necessários. É vital que

esses países encontrem formas inovadoras de garantir a continuidade

desses serviços essenciais mesmo durante o combate à Covid-19”, alertou

o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Annita: vermífugo é a nova aposta contra o
coronavírus
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As doenças crônicas são responsáveis por cerca de 41 milhões de mortes

por ano, número equivalente a 71% dos óbitos ao redor do mundo. Uma

das alternativas encontradas em meio à pandemia é a telemedicina,

utilizada por 58% dos países para substituir as consultas tradicionais.

Os principais motivos para a queda brusca no tratamento das

enfermidades não transmissíveis são o cancelamento de sessões

planejadas, a diminuição do transporte público disponível e a falta de

pro�ssionais - 94% dos países remanejaram funcionários que atuam na

área das DCNTs para ações de combate à Covid-19.

Entre os países que reportaram interrupções, um quinto (20%)

estabeleceu a escassez de medicamentos, diagnósticos e outras

tecnologias como uma das principais razões para a paralisação dos

serviços.

Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa

9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:
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Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Ministério da Saúde divulga dados detalhados sobre a Covid-19 em crianças

Idosos independentes devem ter atenção especial no isolamento

Estudos sugerem imunidade mais duradoura contra a Covid-19

Tudo sobre: Saúde Coronavírus Diabetes Pandemia
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Fertilidade

Alimentação in�uencia
qualidade e mobilidade dos
espermatozoides
Por Amanda Milléo

Ouça este conteúdo

A mobilidade e a qualidade dos espermatozoides podem ser afetadas pela

alimentação, conforme mostra um estudo desenvolvido pela universidade

de Linköping, na Suécia.

Embora a in�uência dos hábitos de vida e do meio ambiente na

reprodução humana seja conhecida dos especialistas, o estudo mostrou

Pesquisa sueca mostrou que consumo de açúcar aumentou mobilidade, mas especialistas criticam resultados.
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uma ação mais rápida e possivelmente ligada aos alimentos,

especialmente aqueles ricos em açúcares. 

Para chegar a essa conclusão, em artigo publicado no periódico cientí�co

PLOS Biology, os pesquisadores analisaram a dieta de 15 homens jovens,

não fumantes e sem doenças crônicas.

Durante duas semanas, os participantes receberam todas as refeições

baseadas da recomendação nutricional nórdica, com uma exceção. A partir

da segunda semana, a dieta ganhou a adição de alimentos açucarados.

Foram entregues aos participantes, diariamente, 3,5 litros de bebidas

gasei�cadas e 450 g de alimentos de confeitaria.

Resultados

Antes que a mudança alimentar fosse implementada, todos tiveram a

qualidade dos espermatozoides avaliada. O mesmo exame foi repetido ao

�m da primeira semana, quando a dieta era baseada em alimentos

saudáveis, e novamente após a segunda semana, quando houve a adição

do açúcar. 

Uma das surpresas dos pesquisadores foi perceber que, embora um terço

dos participantes tivesse baixa mobilidade dos espermatozoides antes de

o estudo começar, esse fator apresentou melhoras com o passar do tempo.

“Sabemos que a obesidade é
prejudicial à espermatogênese, ou
a produção de espermatozoides,
bem como o consumo de álcool e
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Impacto da dieta

Embora a pesquisa tente demonstrar que a mobilidade dos

espermatozoides possa ser modi�cada em um curto período de tempo e,

portanto, estaria relacionada à alimentação, especialistas discordam

dessa associação tão direta. “Esse estudo, apesar de bem feito, possui

falhas”, explica Marcelo Vieira, médico urologista, especialista em

infertilidade masculina e medicina sexual. 

“Houve melhora após dieta de maior suplementação de glicose, porém em

tabaco. Temos demonstrado que
hormônios (esteroides, usados em
criação animal para antecipar o
abate) e mesmo componentes de
embalagens, como o plástico
maleável, têm efeito negativo na
qualidade seminal.”
Marcelo Vieira, médico urologista.

NEWSLETTER

Sempre Família
Nossas melhores reportagens e vídeos com foco no que
mais importa: o bem-estar da sua família. Receba grátis
em seu e-mail!
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um tempo curto, sem podermos concluir nada em longo prazo. São

colhidas três amostras únicas em momentos diferentes e dada a variação

natural na qualidade seminal, poderia ser somente ocasional”, completa o

médico, que também é diretor do Programa de Atenção Integral ao

Homem (PAIH), andrologista do projeto ALFA e professor de Infertilidade

Conjugal no hospital Santa Casa de São Paulo. 

Dois a três meses é o tempo que leva a produção dos espermatozoides

pelos testículos. Esse tempo varia no mesmo indivíduo ao longo do ano.

Estudos que relacionam o impacto das dietas na qualidade dos

espermatozoides, na maioria, não conseguem estabelecer qualquer

relação de causa/efeito. No entanto, hábitos saudáveis, especialmente de

uma dieta baseada em óleos vegetais, legumes, frutas, carnes magras e

peixes, como a proposta pela dieta mediterrânea, têm efeitos positivos.

“Sabemos que a obesidade é prejudicial à espermatogênese, ou a produção

de espermatozoides, bem como o consumo de álcool e tabaco. Temos

demonstrado que hormônios (esteroides, usados em criação animal para

antecipar o abate) e mesmo componentes de embalagens, como o plástico

maleável, têm efeito negativo na qualidade seminal”, reforça o

especialista.

Fertilidade

Con�ra as mudanças na alimentação e no estilo de vida que podem

colaborar com a fertilidade de homens e de mulheres, conforme Suehiro

Takashima Junior, médico urologista do hospital Angelina Caron e do

hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR):

Exercícios físicos regulares;

Redução no consumo de álcool;
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Redução ou abandono no consumo de tabaco;

Redução ou abandono no consumo de drogas e outros vícios;

Redução nos fatores que geram estresse;

Alimentação saudável e adequada;

Redução da obesidade ou sobrepeso.

Deixe sua opinião

VEJA TAMBÉM:

Mononucleose se confunde com dor de garganta, mas demora mais para curar

7 dicas para cuidar da saúde mental da mulher depois da gravidez

Por que uma mesma dieta não funciona para todos?

Tudo sobre: Dieta alimentos Medicina Mulheres
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99 morreram no Brasil

Ministério da Saúde divulga
dados detalhados sobre a
Covid-19 em crianças
Por Estadão Conteúdo

Ouça este conteúdo

O Ministério da Saúde divulgou na sexta-feira (29) o per�l detalhado dos

casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pelo

novo coronavírus em crianças, adolescentes e gestantes. A maior parte

evoluiu para a cura.
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Os dados são referentes ao período de 16 de fevereiro a 23 de maio, época

em que houve um total de 52,3 mil internações por SRAG causada pela

Covid-19 no país.

Das 916 crianças e adolescentes com a síndrome, 10,8% morreram.

Crianças de zero até 12 anos incompletos representam 72,3% (662) dos

casos diagnosticados e, destas, 62 morreram. Já adolescentes de 12 anos

até 18 anos somam 27,7% (254) dos registros e contam 37 óbitos.

Três estados têm 63% dos casos em todo o país

Todos os estados tiveram caso de SRAG entre pessoas de zero a 18 anos,

mas os registros mais altos foram em São Paulo com 40,7% (373), Rio de

Janeiro com 11,5% (105) e Pernambuco com 10,8% (99). Juntos, esses

estados representam 63% dos casos de todo país.

No que diz respeito a condições pré-existentes nas crianças e adolescentes

que tiveram a síndrome respiratória pela Covid, 400 (43,7%) casos

apresentaram alguma comorbidade. As mais frequentes nas crianças

foram as neurológicas (17,8%), e asma (21,5%) nos adolescentes.

Raça e sexo

A incidência da doença foi mais frequente entre crianças e adolescentes

pardos. Foram 245 (52,1%) entre as crianças e 98 (55%) nos adolescentes.

No grupo das crianças, a maior frequência de casos de SRAG ocorreu entre

os meninos, com 55,9% (370) casos. Já no grupo dos adolescentes, o sexo

feminino foi o mais frequente, com 55,9% (142) casos.
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Covid-19 nas gestantes

O Ministério da Saúde também divulgou dados referentes às gestantes que

tiveram a SRAG. Do total de 484 grávidas com a síndrome causada pela

Covid-19, 7,4% (36) morreram.

As mortes se concentraram nas gestantes que tinham entre 30 e 39 anos

de idade; foram 18 óbitos. E a menor incidência foi nas adolescentes de 12

a 19 anos, com uma morte.

A maior parte das mortes aconteceu no terceiro trimestre da gestação,

com 22 casos.

Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG)

O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, também

apresentou os dados de hospitalização por síndrome respiratória aguda

grave no Brasil. Dados atualizados às 10h desta sexta-feira mostram que,

neste ano, houve 192,8 mil internações, das quais 65,7 mil foram por

covid-19.

Do total de hospitalizações, 41,6 mil evoluíram para óbito, dos quais 22,5

mil foram por causa do novo coronavírus. Nos últimos três dias, 202

pessoas morreram devido à Covid-19, e o dia com maior número de

registros de mortes pela doença foi 5 de maio, com 608 óbitos em um

único dia.
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Coronavírus

As coalizões que vão avançar
com as pesquisas da
hidroxicloroquina no Brasil
Por Amanda Milléo

Ouça este conteúdo

Era para ser mais um estudo a contribuir com informações sobre o uso das

substâncias hidroxicloroquina/cloroquina contra o vírus Sars-Cov-2. Mas

a pesquisa divulgada na revista cientí�ca Lancet na última sexta-feira

No Brasil, estudos clínicos que envolvem a hidroxicloroquina/cloroquina devem continuar, diz Conep
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(22) ganhou mais repercussão quando a Organização Mundial da Saúde

(OMS) decidiu, três dias depois, suspender os ensaios clínicos que

estudavam esses medicamentos no esforço global Solidarity, a �m de que

as substâncias fossem reavaliadas.

Na sequência, o ministério da Saúde da França decidiu banir o uso dessas

medicações em pacientes com a Covid-19, e a mesma medida foi tomada

pelas agências reguladoras da Bélgica e da Itália. Nesses países, os

medicamentos ainda podem ser usados, desde que restritos aos ensaios

clínicos, nos quais os pacientes estão sob supervisão médica constante. 

No Reino Unido, porém, um estudo lançado na semana anterior, que

visava avaliar um possível efeito preventivo da hidroxicloroquina foi

paralisado temporariamente. Participariam da pesquisa cerca de 40 mil

pessoas, todos pro�ssionais da saúde.

Estudos brasileiros devem continuar

Em reunião realizada na sexta-feira (29) pela manhã, a Comissão

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) avaliou que ainda é cedo para

Annita: vermífugo é a nova aposta contra o
coronavírus
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suspender, ainda que temporariamente, os estudos brasileiros que

analisam a hidroxicloroquina/cloroquina, e essas pesquisas devem

continuar. A entidade é a responsável pela aprovação dos estudos clínicos

envolvendo medicamentos e pacientes no Brasil. 

"Nós avaliamos que os dados [do estudo divulgado pela revista Lancet]

são preliminares e o estudo é uma compilação de estudos observacionais,

e não randomizados, clínicos, com braço controle e cegamento, que isso

não existe ainda. E da parte da OMS, o que eles �zeram foi suspender o

recrutamento e fazer uma consulta ao Comitê de Segurança, que ainda não

respondeu. Então, é preciso esperar a decisão �nal da OMS, e ainda é cedo

para �car tomando providências", argumenta Jorge Venâncio, médico e

coordenador da Conep. 

A comissão entende, segundo Venâncio, que é uma situação especial e

serve de "sinal amarelo" para os pesquisadores. "Estamos observando de

perto, mas não é ainda o caso de paralisar." De acordo com dados da

entidade, há no momento 16 estudos com a hidroxicloroquina/cloroquina

em andamento no país. Desses, dois foram parcialmente suspensos,

porém antes da discussão da OMS. 

Um deles, conduzido pela Fiocruz do Amazonas, teve parte da pesquisa

paralisada ao avaliar o uso da cloroquina em doses altas e registrar a

morte de 11 pacientes. Depois disso, os pesquisadores interromperam o

recrutamento de novos participantes, e estão sendo investigados pelo

Ministério Público Federal (MPF). 

O segundo, conduzido por um hospital do plano de saúde Prevent Senior,

em São Paulo, foi temporariamente suspenso por violar protocolos éticos,

visto que a pesquisa já estaria em andamento antes mesmo da aprovação

do Conep, segundo a avaliação do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Há ainda uma pesquisa sendo conduzida pelo Instituto Nacional de
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Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, que faz parte do esforço

Solidarity, da OMS, que deverá ser paralisada. 

Das demais pesquisas, algumas estão bastante avançadas. É o caso da

Coalizão COVID Brasil II, coordenada pelo hospital Albert Einstein. Com

cerca de 400 participantes, a segunda etapa avaliou dois grupos de

pacientes com sintomas mais graves: os que receberam apenas a

hidroxicloroquina e os que �zeram uso combinado da hidroxicloroquina

com o antibiótico azitromicina. 

De acordo com informações compartilhadas pela assessoria de imprensa

da entidade, o estudo segue normalmente visto que, embora ainda não

tenha uma data certa, os resultados devem ser divulgados na primeira

semana de junho.

Importância dos resultados

Outro argumento da Conep para a continuidade das pesquisas está na

importância dos resultados. Por se tratar de uma doença ainda muito

nova, sem qualquer medicamento ou vacina indicados, pesquisas que

avaliem a substância no chamado padrão-ouro da pesquisa cientí�ca

(estudos com a randomização dos participantes, sem saber quem está

VEJA TAMBÉM:
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tomando qual medicação), como boa parte das conduzidas no país, são

bem-vindas. 

"Acredito que o melhor, no momento, se for possível, seria levar esses

estudos até o �m, para ter as conclusões deles. E o objetivo é chegar a uma

conclusão cientí�ca", reforça Valêncio. 

Esse é também o argumento do médico cardiologista Gilmar Reis,

investigador principal do estudo Coalizão da Esperança I, que terá início

nas próximas semanas. Randomizado, a pesquisa dividirá pacientes

diagnosticados com a Covid-19, mas com sintomas iniciais, em quatro

grupos: os que farão uso do medicamento liponavir/ritonavir; os que

receberão a hidroxicloroquina; um terceiro grupo que receberá uma

combinação das medicações anteriores; e um quarto grupo controle, que

tomará um placebo. 

"Estamos diante de uma doença sem tratamento, todo mundo está dando

a sua contribuição. Estamos na expectativa de, pelo menos, dar uma

resposta sobre a hidroxicloroquina e, qualquer que seja ela, vai ser muito

importante. A hidroxicloroquina saiu do âmbito do interesse acadêmico e

foi para o âmbito político, e nós precisamos de respostas", explica. Reis

estima que os resultados da pesquisa serão divulgados em até três meses.
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Risco cardíaco

Dos principais destaques do estudo divulgado pela revista cientí�ca

Lancet está o risco de arritmia cardíaca entre os participantes que �zeram

uso tanto da hidroxicloroquina quanto da cloroquina, em combinação com

antibióticos ou não. De acordo com Jorge Valêncio, coordenador da Conep,

esse é o principal sinal de alerta que os pesquisadores devem cuidar a

partir de agora. 

"Temos tomado o cuidado nas pesquisas aprovadas no Brasil de cobrar

um acompanhamento de perto dos pacientes. Isso acontece quando a

pessoa está internada, mas se for usar a cloroquina no paciente em casa,

são necessárias uma preparação e uma atenção muito grande, um

acompanhamento bem mais de perto", explica o médico. 

O coordenador diz, ainda, que não houve até o momento o registro de

efeitos substanciais de reações adversas ao uso das medicações entre

participantes de estudos clínicos nas pesquisas brasileiras – exceto o caso

de Manaus. "No caso dos estudos com pacientes internados, que são

realmente a maioria das pesquisas aprovadas, [esse acompanhamento

médico] pode ser feito com mais facilidade, mas há estudos com pacientes

com sintomas leves, e do tratamento preventivo, que exigem mais

atenção", completa. 

A arritmia se caracteriza por uma alteração no ritmo dos batimentos

cardíacos. Pacientes com essa alteração têm um risco aumentado para

outros eventos, como infartos e AVCs. Esse dano foi observado tanto em

pessoas que já tinham problemas cardiovasculares, quanto naquelas sem

esse histórico, mas que �zeram uso da medicação. 

"Nos casos leves temos cobrado um acompanhamento muito de perto do

paciente, porque existe um risco importante de, se tiver efeito adverso, a

pessoa não ter acesso ao atendimento adequado. Os pesquisadores devem
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veri�car bem, fazer o eletrocardiograma da pessoa antes, e ver se é o caso

de inclui-la ou não no estudo, ter cuidado com os critérios de inclusão",

explica Valêncio.
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Vídeo

Quais são as diferenças entre
a gripe sazonal e Covid-19?
Por Gazeta do Povo

Ouça este conteúdo

Pela ótica da ciência, os cenários da gripe sazonal e da Covid-19 são muito

diferentes por quatro motivos: incubação, contágio, imunidade e

mortalidade. Neste vídeo explicamos essas diferenças:

Pela ótica da ciência, os cenários da gripe sazonal e da Covid-19 são muito diferentes
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8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa

9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:

Últimas notícias  Dúvidas  Podcasts

 Estatísticas  Brasil  Paraná  Na sua cidade  Mundo

Newsletter diária   Instagram   Vídeos de 1 minuto

Correção

Deixe sua opinião

Tudo sobre: Gripe Coronavírus COVID-19 Dicas de Saúde
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Cefaleia

Fígado atacado? Veja mitos e
verdades sobre dor de cabeça
Por Amanda Milléo

Ouça este conteúdo

Achar que a pressão alta, ou hipertensão, possa gerar dor de cabeça é um

mito comum entre a população brasileira, mas o que ocorre é o inverso: é

quando o indivíduo tem uma cefaleia que a pressão arterial ou mesmo a

frequência cardíaca podem se alterar.  Outro mito conhecido entre os

neurologistas é de os pacientes acharem que uma dor de cabeça pode

Dos tipos de dor mais comuns, a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, há regiões especí�cas onde surgem
os sintomas
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provir do fígado, que enviaria sinais à cabeça quando estivesse

sobrecarregado. 

O que acontece, na verdade, é que alguns alimentos são gatilhos para a

enxaqueca, um dos tipos de cefaleia mais comuns. Muitos deles também

afetam o fígado, como comidas com muita gordura. Por isso que a

primeira reação das pessoas é culpar o injustiçado órgão.

Local da dor

Dor atrás da cabeça, nas têmporas ou na testa: a localização da dor não

indica, necessariamente, a causa, mas pode ajudar no diagnóstico. Dos

tipos de dor mais comuns, a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, há

regiões especí�cas onde surgem os sintomas. 

Na enxaqueca, por exemplo, as pessoas tendem a ter dores em um dos

lados da cabeça, na região frontal ou nas têmporas, e não nos dois ao

mesmo tempo – embora essa situação não seja impossível. Os pacientes

tendem a ter ainda náusea ou enjoo, incômodo com luz, barulhos ou

cheiros, e a intensidade da dor tende a ser maior que em uma cefaleia do

tipo de tensão. 

As dores também podem se alternar entre os lados: se a pessoa teve um

episódio de enxaqueca no lado direito uma vez, na próxima pode ser que a

dor acometa o lado esquerdo da cabeça. Com relação às dores de cabeça do

tipo tensionais, os sintomas tendem a atingir ambos os lados. Muitos

pacientes relatam que sentem como se tivessem uma faixa de pressão na

cabeça, ocupando a região frontal, das têmporas ou a occipital (na base do

crânio). 

Além disso, nesse tipo especí�co, a dor é em geral de intensidade leve a
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moderada e não acompanha outros sintomas. “A localização da dor nos

fornece informações importantes, mas ela não de�ne o diagnóstico. É

preciso saber se há irradiação, se a dor começou na testa e foi para o lado

direito ou se corre para a têmpora, nuca, pescoço. Também é importante

saber a qualidade da dor, se é latejante, em pressão, em choque, bem como

a duração e frequência. Todas essas informações ajudam a de�nir a

causa", diz Paulo Faro, médico neurologista, chefe do setor de Cefaleia e

Dor Orofacial do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).

Indicativo de outras doenças

Há 250 tipos diferentes de dores de cabeça, e o acúmulo dos sintomas – e

não apenas a localização da dor – indicará o diagnóstico. Assim, a

primeira reação do médico neurologista ao atender um paciente que

reclama de dores de cabeça é tentar dividir a dor entre primárias e

secundárias.

Conforme explica Faro, as dores primárias são decorrentes de uma

disfunção bioquímica de neurotransmissores, que predispõe aos

sintomas. A dor de cabeça, nesse caso, é a própria doença. No caso das

dores secundárias, um dos sinais de alerta é o aparecimento súbito da

cefaleia. “O principal diagnóstico é a ruptura de um aneurisma, que leva a

NEWSLETTER

Sempre Família
Nossas melhores reportagens e vídeos com foco no que
mais importa: o bem-estar da sua família. Receba grátis
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uma hemorragia subaracnóidea. O paciente tem uma dor de cabeça súbita,

explosiva, com intensidade de dor que vai a 10 em menos de um minuto”,

exempli�ca o médico. 

“No geral, para o diagnóstico da dor de cabeça secundária, o especialista

leva em consideração o aparecimento de uma causa concomitante à dor.

Por exemplo, a pessoa tinha dores de cabeça esporádicas ou nunca, mas

depois de cair de skate, bater a cabeça, passa a ter uma dor, ou ela piora

muito. É uma dor atribuída ao traumatismo. Nesse caso, não importa onde

está localizada a dor”, explica o neurologista.

Outras causas

Condições diversas podem favorecer o surgimento súbito da dor de

cabeça:

Traumatismo craniano;

Traumatismo cervical;

Infecções do sistema nervoso ou mesmo fora dele, como uma sinusite;

Tumor cerebral;

Alteração na homeostase cerebral;

Uso inadequado de medicamentos;

Uso do anticoncepcional para algumas mulheres;

Mudanças climáticas,

Alteração de altitude, como a dor de cabeça que acomete algumas
pessoas no pouso e decolagem do avião.

Atraso no tratamento
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Quando a pessoa tenta achar o culpado da dor de cabeça sem recorrer ao

especialista neurologista, acaba passando por diversos consultórios

médicos sem receber o diagnóstico correto. E esse cenário é bastante

comum, como relata Gustavo Franklin, médico neurologista do Hospital

das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR). 

“Isso é uma verdade. A pessoa vai ao gastroenterologista achando que o

problema é o fígado, ou ao oftalmologista achando que é problema na

visão”, diz. Ao adiar o diagnóstico mais adequado, as dores continuam e o

paciente recorre à automedicação. Poucos lembram, porém, que o uso

inadequado de medicamentos analgésicos pode predispor ao surgimento

da dor, visto que a pessoa vai aumentando a dosagem do remédio

conforme o organismo vai se “acostumando” a ele.

Mitos

Além da associação errada com a hipertensão e o fígado, há outros mitos

comuns envolvendo as dores de cabeça. Con�ra a lista, conforme os

especialistas:

Dor de um lado é mais perigoso: de acordo com Gustavo Franklin,
neurologista, as pessoas tendem a achar que as dores de um lado só são
mais perigosas, mas isso não indica muita coisa. “No caso de tumores [na
cabeça], a dor tende a ser na cabeça toda”, diz. 

Enxaqueca + dor do tipo tensional: pessoas com enxaqueca não têm
apenas enxaquecas. Podem ter, também, dores de cabeça do tipo
tensional. E esse é um problema quando a pessoa tenta se automedicar
sem saber exatamente qual é o tipo da dor. 

Sinusite: dor na região entre as sobrancelhas não é apenas sintoma da
sinusite. Por ser uma doença infecciosa, in�amatória dos seios
paranasais, outros sinais tendem a indicar a condição, como coriza, tosse,
indisposição, febre. Não se automedique achando ser sinusite. 
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Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

Gazeta do Povo
há cerca de um mês

#CORONAVÍRUS Comparar a Covid-19 com a gripe sazonal é um
equívoco, apesar das doenças terem sintomas em comum. Elas são bem
diferentes sob a ótica da medicina e da ciência por 4  motivos.

➡ Calafrio e mais seis sintomas que são sinais de alerta para Covid-19:
https://bit.ly/35M4p13
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“Dor” da miopia: a dor que pode ser sentida em cima ou nos próprios
olhos nem sempre é um sinal de miopia, astigmatismo ou qualquer outra
alteração da vista. As dores relacionadas a algum distúrbio da visão são
leves, diz Paulo Faro, médico neurologista, e não são incapacitantes.
“Nesses casos não há sintomas associados, como enjoo ou incômodo
com barulho. Pode ter um incômodo com a luz, mas está relacionado à
exposição prolongada à leitura, uso de tablets, celular ou computador,
mas é uma dor leve. Uma vez que retire o estímulo, no geral, a dor
melhora”, reforça o especialista.   

Na dúvida, procure o neurologista: no caso de uma dor de cabeça
persistente, procure um médico neurologista antes de ir a outros
especialistas. Evite, com isso, diagnósticos errados e a automedicação.

Deixe sua opinião
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Mexa-se

Riscos do home o�ce: muito
tempo sentado pode levar a
tromboses e até embolia
Por Amanda Milléo

Ouça este conteúdo

Na primeira vez que sentiu falta de ar, a professora Nilce Nazareno da

Fonte, de 56 anos, nem pensou que poderia ser um sintoma de

tromboembolia. Asmática, a doença crônica foi a primeira resposta que

encontrou, apesar de a Covid-19 também a preocupar. 

Pouco movimento, acúmulo de peso e falta de hidratação adequada podem colocar a saúde em risco durante o
home of�ce
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Mas bastava que Nilce olhasse com mais atenção para a mudança

repentina na rotina de trabalho para suspeitar do que estava acontecendo.

O acúmulo de reuniões e processos, que exigiam um trabalho constante no

computador, obrigavam a professora a passar boa parte do tempo sentada.

Certa vez, ela calcula ter �cado 15 horas na mesma posição.

Manter as pernas assim prejudica a circulação do sangue nos membros

inferiores, porque exige-se do corpo que vá contra a gravidade. Nas

panturrilhas se encontram "corações", cuja função é devolver o sangue

venoso das extremidades ao pulmão, onde será �ltrado e enriquecido com

o oxigênio do ar. 

Se a pessoa não �zer exercícios físicos com frequência, ou se deixar a

perna muito tempo parada, essa circulação sanguínea é prejudicada e

formam-se os coágulos nos vasos. Esses podem ser absorvidos, mas em

alguns casos sobem aos pulmões, levando ao quadro de tromboembolia

pulmonar. 

Os sinais de que coágulos (também chamados de trombos) estavam se

formando nas pernas da professora passaram despercebidos, mas quando

saiu para pedalar em volta da quadra de casa no início de abril, a falta de ar

denunciou que eles já tinham se deslocado ao pulmão. 

"Eu sou asmática, e tenho medicamento controlado. Usei e aliviou, mas

ainda estava estranho. Eu não tinha febre, nem perda de olfato e paladar e

pensei que não era a Covid-19, porque estava sempre em casa e me

cuidando. Mas a falta de ar foi piorando. Eu tomava café e não conseguia

lavar a louça; não conseguia respirar no banho; lavava a roupa e não podia

estender", relata Nilce, que também é coordenadora do curso de Farmácia

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente do Fórum de

coordenadores de curso de graduação. 

Embora tivesse o histórico de duas tromboses anteriores, uma durante um
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voo internacional longo e outra depois de uma cirurgia, o momento da

pandemia não permitiu que Nilce visse outras causas possíveis para o

próprio quadro de saúde. E quando buscou ajuda médica em um hospital,

nem mesmo os médicos descon�aram da tromboembolia. 

Diante disso, ela passou uma semana sendo tratada para a Covid-19,

porque mesmo com os exames apontando o contrário, há o risco de

resultados falso-negativos. Como os sintomas não melhoravam, e parte

dos pacientes infectados pelo novo coronavírus também podem

apresentar tromboembolias, a professora fez um exame de imagem que

identi�cou a condição.

Nilce foi internada com sintomas de falta de ar, que se confundiam com a Covid-19, quando na verdade era um
quadro de tromboembolia Foto: Arquivo pessoal
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Fatores de risco

Quando os coágulos, ou trombos, se deslocam das pernas (onde

normalmente são formados) para os pulmões, dependendo da quantidade

e a localização, podem ser fatais, de acordo com Carlos Peixoto, cirurgião

vascular do hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro e professor da PUC-

Rio. 

"É uma doença grave, e se não �zer uso dos remédios para dissolver o

coágulo, pode ter óbito. Inclusive temos observado que o fato de as

pessoas estarem mais em casa, ganhando mais peso, sem fazer exercícios

físicos, esses são fatores de risco para a trombose", explica o médico, que

também coordena a prova de especialista em cirurgia endovascular da

Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). 

Peixoto lista ainda que a falta de uma hidratação adequada, aliada ao

sedentarismo, excesso de peso, tabagismo, uso hormonal e mesmo a

instabilidade hormonal entre as mulheres (como a menopausa e gestação)

podem favorecer o surgimento da trombose. 

"Pacientes com mais chance de desenvolver são aqueles acamados, que

�cam mais de três dias na cama, como no pós-operatório. Pessoas que

�cam em função do home o�ce e deixam as pernas por mais tempo

paradas. Por isso que em algumas empresas não tem lixeira na sala, mas

em uma sala ao lado, para fazer as pessoas andarem", completa o médico. 

A médica cardiologista Lídia Zytynski Moura lembra que, embora a doença

possa acometer a todos, um grupo tem um risco ainda maior: pacientes

com doenças vasculares prévias. "Em geral são pessoas com varizes ou
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com outra patologia. Nos demais, pode acontecer, mas é mais frequente

no grupo que já tem uma doença vascular venosa, dos membros

inferiores, as varizes", explica a especialista, que atua no hospital

Marcelino Champagnat, em Curitiba, e é professora da PUCPR.

Sinais de alerta

Antes que a trombose evolua para uma tromboembolia, alguns sinais nos

membros inferiores podem ser percebidos pela população, embora exijam

atenção, de acordo com a médica cardiologista:

Inchaço nas pernas;

Vermelhidão;

Calor,

Dor na panturrilha.

É importante lembrar que esses sintomas tendem a aparecer em conjunto,

não separados. Uma dor na panturrilha, sozinha, não indica uma

trombose necessariamente. "Não é um sintoma ou outro, mas

NEWSLETTER - BOM DIA

Tudo sobre o coronavírus
Receba notícias atualizadas sobre o coronavírus
diariamente pela manhã em seu email. É grátis!
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normalmente se manifestam todos esses", completa.

Caso tenha falta de ar, esse é um sinal importante que pode indicar a ida

dos coágulos para o pulmão. Procure auxílio médico. De acordo com o

cirurgião vascular, o diagnóstico da trombose é feito por um exame de

imagem, o eco doppler. "É um exame simples. Na dúvida, se está com dor

há mais de três dias e que não responde aos remédios convencionais,

busque o especialista, como o cirurgião vascular ou um angiologista",

reforça.

Solução? Mexa-se sempre

Quando perceber que está parado há muito tempo, como uma hora

sentado na mesma posição, mexa-se. Levante, vá até a cozinha, hidrate-

se e caminhe por pelo menos cinco minutos. Mexa as pernas enquanto

estiver na mesa, como se acelerasse um carro. Parece pouco, mas entre

pessoas sem doenças prévias, esse tempo pode fazer a diferença na

prevenção da trombose. 

"Atenção principal para os que já têm histórico de trombose ou varizes,

que já tiveram um evento prévio ou doenças de coagulação, que propiciam

a formação da trombose, ou cardiopatas. Esses devem intervalar mais o

trabalho. O difícil é fazer isso em casa, mas a pessoa pode tomar mais

VEJA TAMBÉM:

Idosos independentes devem ter atenção especial no isolamento

Mecanismo que agrava Covid-19 em diabéticos é desvendado em pesquisa

OMS suspende estudos com hidroxicloroquina; ainda é possível con�ar nela?

Quinta-feira, 11 de Junho de 2020

ÚLTIMAS LEITURÔMETRO

WISE UP NEWS

ENTRARassine

  
 

EXPLORE

https://www.semprefamilia.com.br/saude/iidosos-independentes-devem-ter-atencao-especial-no-isolamento/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/mecanismo-que-agrava-covid-19-diabeticos-desvendado-em-pesquisa/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/hidroxicloroquina-sera-que-ainda-e-possivel-confiar-no-remedio-contra-a-covid-19/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/?ref=botao-fechar-sticky
https://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/ultimas-noticias/
https://conta.gazetadopovo.com.br/minha-conta/leiturometro
https://www.gazetadopovo.com.br/wiseup-news/?utm_source=gazeta-do-povo&utm_medium=icone-home&utm_campaign=wiser
https://conta.gazetadopovo.com.br/login?referrer=https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/
https://assinaturas.gazetadopovo.com.br/?touchpoint=assine-topo-internas-gazeta-sempre-familia


11/06/2020 Arritmia cardíaca: quais são os sintomas e como evitar?

https://www.semprefamilia.com.br/saude/arritmia-cardiaca-quais-sao-os-sintomas-e-como-evitar/ 108/113

água, que exige que ela vá ao banheiro mais vezes", sugere a médica

cardiologista. 

Para Nilce, agora é o momento de recuperação, em que ela deve mesclar

movimentos, mas sem se mexer muito. "Faço �sioterapia própria para a

perna, porque não pode �car parada, mas também não posso me mexer.

Vou �car seis meses tomando anticoagulante, porque o risco de fazer mais

uma tromboembolia é maior, e eu preciso impedir meu corpo de fazer

coágulos", explica.

Mas, segundo a professora, a principal mensagem é o alerta aos colegas e

outras pessoas que acompanharam a sua jornada pelos vídeos que postou

no YouTube: não �quem parados.

Depois de 16 dias internada, a professora recebeu alta para continuar a recuperação de casa na última
segunda-feira (25) Foto: arquivo pessoal.
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Ouça este conteúdo

Pouco se sabe sobre a transmissão da doença entre animais de estimação

ou deles para humanos. Existem apenas alguns casos de gatos

diagnosticados com a Covid-19 até o momento, e infectologistas explicam

que cachorros e gatos não são vetores de transmissão da doença.

Animais de estimação podem ser contaminados pelo novo coronavírus?

Animais de estimação e o novo coronavírus: o que se sabe até agora | Animais de estimação e o novo coronavírus: o que se sabe até agora | ……
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Para a Associação Mundial Veterinária de Animais Pequenos, contaminar

os animais por uma exposição natural a alguém contaminado parece ser

difícil. O que se tem até agora é o resultado de um estudo desenvolvido

pelo Instituto de Pesquisa Veterinária de Harbin, em que o novo

coronavírus foi inserido diretamente nos focinhos e narinas de gatos,

cachorros, furões, porcos, patos e galinhas. O que se veri�cou é que, entre

todos, o vírus se replicou mais nos gatos e furões. Nos demais, a

reprodução do coronavírus não foi signi�cativa.

Para ajudar você e sua família em tempos de crise

4 dicas para quando você estiver instável emocionalmente

8 habilidades para a vida que você pode ensinar aos �lhos durante a quarentena

Deus só pode amar: o irmão Roger de Taizé e o chamado a viver em unidade

Todos podem contribuir: atitudes por uma vida mais sustentável dentro de casa

9 coisas que você nunca deve dizer em uma briga com seu �lho

Livro analisa “ódio criativo” de H.P.Lovecraft, mestre do horror

Coronavírus sem barreiras
A Gazeta do Povo liberou acesso gratuito aos conteúdos de utilidade pública sobre o coronavírus. Fique
de olho e compartilhe:
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