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de Abril (CAMM), com o objetivo de registrar a história da UFRJ-
Macaé e divulgá-la dentro e fora do ambiente acadêmico. O nome
“A Sístole”, sugerido por Quéfrem Artur de Freitas Vieira, foi
vencedor do concurso cultural elaborado pelo CAMM e propõe um
conceito de luta contra a estase e a estagnação, além de possuir
sonoridade semelhante a “assisto-lhe”, representando o princípio
fundamental da medicina: o cuidado.
 A construção e a produção do jornal são baseadas na
movimentação dos discentes, responsáveis pela redação e pela
revisão de textos, além da diagramação e design das artes das
edições. 
   Inicialmente, o jornal estava vinculado ao projeto “Construindo
Pontes” e, nesse período, produziu quatro edições, sendo a última
publicada em outubro de 2018. Por questões burocráticas, no fim
de 2018, o jornal “A Sístole” deixou de ser um projeto extensionista,
passando por um período de hiato em suas atividades.
  Em meados de 2019, o jornal “A Sístole” ganhou uma nova
configuração a partir das ações de coordenação das estudantes
Karine Marques Corrêa e Ramila Cristina Lopes Tostes, as quais
desenvolveram uma nova parceria extensionista com um projeto
que visa correlacionar saúde e informação, sob coordenação do
professor Ítalo Rodolfo Silva. Em sua nova versão, o Jornal “A
Sístole” mantém o seu vínculo com o Centro Acadêmico de
Medicina de Macaé II de Abril e, além de se estabelecer com a sua
costumeira edição semestral, promove conhecimento, interação e
informações referenciadas a partir de suas mídias sociais. 
   Já em 2020, em um misto de novidade e retomada, o jornal “A
Sístole” deu início às suas publicações semanais, por meio de
mídias sociais de amplo alcance. No entanto, com o advento da
pandemia da COVID-19, as atividades presenciais com a equipe
ficaram suspensas e toda a organização pré-estabelecida foi
revertida para o contexto da quarentena. Desde março de 2020, a
equipe "A Sístole" vem realizando reuniões por plataformas
digitais, promovendo a união e o trabalho de maneira satisfatória,
afinal, entendemos que o compromisso de informar nossos colegas
e a população tem se tornado cada vez mais necessário. 
   Devido às alterações causadas pela pandemia da COVID-19 e pela
necessidade de isolamento social, elaborar uma edição do Jornal “A
Sístole” para 2020.1 sem considerar as limitações do contexto é
impraticável. Por outro lado, este é um momento histórico para a
humanidade, que está sendo marcado por um grande fluxo de
informações e, desse modo, registrar as mudanças que ocorrem na
sociedade é, não só uma necessidade, mas também uma
responsabilidade. Assim, compreendendo a importância do cenário
atual, o Jornal “A Sístole” traz uma Edição Especial e, para isso,
algumas seções foram suprimidas ou adaptadas, enquanto outras
foram criadas. Essas alterações têm como objetivo fazer um
registro histórico e uma análise do impacto da pandemia no curso
de medicina da UFRJ Macaé.

Boa leitura!

O Jornal “A Sístole” foi criado em junho de 2017, durante a
gestão “Raízes” do Centro Acadêmico de Medicina de Macaé II 
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Todos os materiais inclusos nesta edição foram redigidos até a primeira semana de Junho.
Dessa forma, algumas informações  podem ter sido atualizadas posteriormente.
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“Há pouco mais de dois anos a Faculdade de Medicina de Macaé era apresentada aos calouros da
turma XVII, da qual, felizmente, eu fazia parte. Entre apresentações de disciplinas, centro acadêmico e
diversos projetos, um se destacava: um jornal. Criado e constantemente recriado pelos alunos do
curso. Talvez por superar as expectativas e preconceitos a respeito da produção de conteúdo nos
cursos de medicina, a existência desse jornal foi, para mim, uma grande e positiva surpresa. Desde
então, o Jornal “A Sístole” se configura como uma fundamental fonte de informação, de inspiração e
de troca para todo o corpo discente, e também docente, do curso de medicina em Macaé.

É extremamente satisfatório observar o cuidado dos estudantes que integram o jornal para com seus
leitores, o qual se manifesta por meio de suas publicações, produzidas com o objetivo de manifestar as
realidades acadêmica e médica e, assim, engajar toda a comunidade em suas vivências, lutas e debates.
De temáticas como o funcionamento das ligas acadêmicas até a produção cultural regional, todo o
conteúdo é inspirado no cotidiano do campus universitário e da cidade, e desenvolvido a partir da
troca constante entre os membros do jornal. Contudo, em tempos de pandemia há uma mudança não
só nos fatos que inspiram essas criações como também nas prioridades que moldam quais temas
serão abordados.

Vivemos um contexto de excessos: de criação e informação, e também de medo e dificuldade, essa
última tanto em relação ao filtro que criamos para discernir o verdadeiro do falso quanto em saber
interpretar informações. Assim, essa é uma conjuntura que reitera, e inclusive ressignifica a
importância da comunicação entre acadêmicos e comunidade. Por meio de publicações a respeito do
uso correto de máscaras e de alimentação na quarentena o jornal proporciona conhecimento e,
portanto, poder de transformação para toda a população. 

Como aluna da Universidade Federal Fluminense e parte do movimento estudantil, reconheço o “A
Sístole” como um canal imprescindível de articulação, que representa um dos principais prelúdios de
resistência estudantil, lutando por uma educação acessível, ampla e inclusiva. E se Victor Hugo me
concede algumas palavras, eu diria que, enquanto sobre a terra houver ignorância, jornais como este
não serão inúteis.”

CARTAdo leitor

Por Maria Gabriela Guinâncio



Pensando assim, talvez alguém que não foi,
teria ido... Ou quem chegou tarde, teria
tomado um banho mais rápido. Talvez
aquela declaração para a pessoa que você
gosta não teria ficado entalada até agora na
sua garganta. Você poderia ter cantado mais
alto junto à bateria. Talvez tivesse feito mais
registros com a sua turma ou insistido para
seus amigos irem contigo comer um lanche
na madrugada.

   O que fica agora é o depois. Use seu tempo
de quarentena para muitas coisas, mas
também pegue um tempinho para valorizar
o que você pode fazer por você. Vamos
comemorar mais, demonstrar mais, cantar
mais alto, aproveitar ao máximo. Esperamos
vocês num futuro próximo, falta menos um
dia para a gente se reencontrar!

E SE VOCÊ SOUBESSE QUE SERIA A ÚLTIMA FESTA?

ATLÉTICAcomunica
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Raquel Fernandes Coelho - XV

de Acolhimento dos Calouros”, aconteceu
numa quinta-feira, dia 12/03. No dia
seguinte, as turmas foram avisadas sobre um
recesso de 15 dias em virtude da pandemia
do Coronavírus, que se estende até o
momento atual. Já são mais de cem dias de
isolamento social e distância da faculdade.
Não imaginávamos que esse seria o último
momento de convívio social por um longo
período de tempo, em que evitaríamos
aglomerações e manteríamos a reclusão. 

Copa Calouro e o Luau, costumeiramente
realizados  no encerramento da "SemanaA

Se você soubesse que seria o último
momento, teria feito algo diferente?

Copa Calouro 2020.1. Fotografia cedida por Ana Carolina Tenório.



VOCÊ SABE COMO AS NOSSAS LIGAS
ACADÊMICAS ESTÃO ATUANDO DURANTE A

PANDEMIA?

LIGASacadêmicas

Liga Acadêmica de Anestesiologia (LAAM)

Objetiva aproximar os estudantes de doenças de alta
prevalência na medicina, como diabetes, HAS e asma.
Durante a pandemia, a liga tem realizado postagens
no Instagram com temas como os cuidados de
enfermagem no diabetes e doença celíaca. Eles
também têm postagens com receitas, dicas do que
fazer na quarentena e quizzes semanais nos stories.

A
nível nacional, necessário para a contenção do contágio pelo vírus. As ligas acadêmicas, que antes desenvolviam
atividades quase que exclusivamente presenciais, agora buscam desenvolver meios de manter a atuação à
distância durante a pandemia.

Tem o objetivo de aproximar os estudantes da
especialidade através de eventos variados, como
oficinas de RCP e palestras sobre
eletroconvulsoterapia. Durante a pandemia, a equipe
tem desenvolvido reuniões online semanais com os
ligantes, discutindo casos ligados à área em questão e
ao manejo de pacientes com COVID.

É uma oportunidade para aprofundar os
conhecimentos obtidos durante a graduação
através da participação nos atendimentos do
ambulatório de cardiologia em Macaé, dentre
outras atividades. Durante a quarentena, a liga tem
mantido encontros online com os ligantes,
estudando tópicos como arritmias cardíacas, por
exemplo.

Medicina UFRJ Macaé enfrenta um momento sem precedentes na sua história. Com a pandemia da
COVID-19, o curso foi forçado a interromper suas atividades presenciais em prol do isolamento social a 

Que tal darmos uma olhada nas atividades desenvolvidas pelas nossas ligas nesse período?

Liga Acadêmica de Doenças Crônicas (LADOC)

Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC)

Luisa Souza Erthal Santos – XVI
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Proporciona estudos teóricos e práticos acerca da
saúde da mulher. Durante a quarentena, os
ligantes têm participado de discussões online de
casos clínicos com os preceptores do internato
médico de GO, além de produzirem materiais
informativos para as redes sociais, com temas
como métodos contraceptivos e manejo
intraparto de mulheres com COVID.

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia
(LAGOM)



LIGASacadêmicas

Liga Acadêmica de Neurologia (LIN)

Se aprofunda no estudo do sistema nervoso e busca
tornar esse universo mais acessível para a
população. Durante a quarentena, a liga tem feito
reuniões online com os participantes para discussão
de artigos científicos, postagens no Instagram e até
aulas abertas para o público! Alguns temas
discutidos são o potencial neuroinvasivo da COVID-
19 e a proteção conferida pela micróglia contra o
vírus.

Visa aproximar os estudantes do universo pouco
explorado da oncologia. Durante a pandemia, a liga
desenvolveu um conjunto de ações extensionistas
intitulado “Oncologia na Pandemia”, consistindo em
lives com especialistas convidados e posts
informativos no Instagram, além de reuniões com os
ligantes. Alguns temas abordados nas lives são a
nutrição na oncologia e a religiosidade e a
espiritualidade junto ao paciente com câncer.

Busca mostrar aos ligantes as principais bases da
neurologia e conectá-los com a prática da
especialidade. A liga tem realizado reuniões online
semanais ministradas pelos ligantes, com temas
diversos como o manejo ambulatorial da epilepsia e
da neuropatia diabética.

Visa expandir a preocupação com a saúde
psíquica para a população. Durante a
pandemia, os ligantes têm realizado
diversas postagens nas redes sociais com
temas como o manejo da ansiedade e a
manutenção da saúde mental em tempos de
COVID.

Liga Acadêmica de Psiquiatria e
Saúde Mental (LAPSAM)

Liga Acadêmica de Neurociências
(LANEUMAC)

Liga Acadêmica de Oncologia (LAOMAC)
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Procura integrar conhecimentos sobre o mundo
das emergências na saúde. Durante a pandemia, a
liga tem mantido encontros online semanais com
os ligantes, ministrando aulas dentro do espectro
do trauma e da emergência. Semanalmente, a liga
também leva a discussão de algum caso clínico
para o Instagram, com enquetes e explicações
didáticas e educativas. Temas já abordados foram
emergências oncológicas, complicações agudas do
diabetes e emergências psiquiátricas.

Liga Acadêmica de Trauma e 
Emergência (LATEM)

Liga de Anatomia (LAANAMAC)
Liga de Cirurgia (LACIM)

Liga de Dermatologia (LADERM)
Liga de Neurocirurgia (LINCI)

Liga de Pediatria (LAPEM) 
Liga de Medicina da Família e

Comunidade (LAMFAC)

A Medicina UFRJ Macaé  também
conta com diversas outras ligas.

Que tal dar uma olhada?

Em nome de todos os alunos da Medicina
UFRJ Macaé, o jornal “A Sístole” gostaria
de agradecer a todas as ligas acadêmicas

pelo grande empenho em trazer
conhecimento aos estudantes e à

população durante esse período de
pandemia!



CAMMsaúde

Por exemplo, quando um paciente é internado por três
dias e não possui um seguro, ele terá que desembolsar
cerca de 30 mil dólares para arcar com o serviço. Tal
situação explica a crise vivida atualmente no país, pois
diante da alta demanda por internação em leitos
hospitalares e das complicações causadas pela infecção
do novo Coronavírus, gera-se gastos altos, dívidas e,
em alguns casos, indivíduos estão sendo levados à
falência.
   No Brasil, antes da implantação do Sistema Único de
Saúde (SUS), o sistema de saúde era similar ao dos EUA
atualmente, pois a  assistência médico-hospitalar, por
exemplo, era privada ou garantida somente a quem
tinha emprego. Assim, desde a sua implantação, o SUS
conta com pilares de garantia da equidade,
universalidade, integralidade, participação popular e
controle social, descentralização e hierarquização,
características fundamentais para o enfrentamento de
uma pandemia.
 Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
evidenciaram que a maioria da população, em torno de
80%, é dependente direta de ações relacionadas à
assistência à saúde do SUS.
  O acesso dessa população ao SUS, na atual pandemia,
ocorre de forma articulada entre a rede básica e as
unidades de urgência, emergência, terapia intensiva e
internação. Dessa forma, os indivíduos que apresentam
sintomas leves da doença são assistidos em suas
residências pela equipe atuante da unidade básica de
saúde, evitando o colapso do sistema. Ressalta-se que o
SUS apresenta  problemas estruturais, frutos de anos de
políticas de subfinanciamento e falta de investimentos
evidentes e constantes, mas, diante da pandemia do
novo Coronavírus, o sistema ainda é considerado uma
vantagem, visto que o cenário seria desastroso caso
não existisse.
 Diante disso, reforçamos a  importância social,
econômica e cultural do SUS. Que após a pandemia,
possamos pesquisar mais sobre os motivos das
dificuldades do SUS, da importância do controle social
no Sistema e busquemos uma participação ativa na luta
pelo fortalecimento da saúde pública.

denciados. Diante disso, crescem os debates, bem
como as discordâncias, à procura de um alinhamento
com regras e princípios que variam de acordo com
cada país. Nesta matéria, em especial, destacaremos
os principais pontos de impacto e a importância de
termos um sistema de saúde público universal, frente
a outras nações, como, por exemplo, os Estados
Unidos, que possuem um acesso majoritariamente
privado.
 A potência norte-americana conta com dois
programas de assistência à saúde conhecidos: O
Medicare e o Medicaid. O primeiro  é um sistema de
seguro social que oferece atendimento médico para
americanos de 65 anos ou mais que tenham
contribuído com o pagamento de impostos para a
saúde durante os seus anos de trabalho. J á o  Medicaid
é um programa de saúde voltado para pessoas de
qualquer idade que têm recursos financeiros
extremamente limitados. Diferente do Medicare, que
é financiado pela  previdência dos Estados Unidos , o
Medicaid é provido pelo governo federal em
conjunto com os estados, reembolsando hospitais e
médicos que fornecem tratamento a pessoas que não
podem arcar com suas próprias despesas médicas.
   O restante da população que necessita de serviços
de manutenção de saúde, urgências e emergências
precisa aderir a um convênio particular. No entanto,
tais convênios não custeiam todos os gastos de saúde
do contratante, uma vez que as seguradoras
estabelecem um limite de gastos mínimo, a partir do
qual cobram pelos gastos excedentes. Além disso, o
sistema político que vigora nos Estados Unidos é
federalista, o que significa que os estados conservam
autonomia para criar regras e leis próprias. Desse
modo, cada estado oferece diferentes tipos de
coberturas de saúde e regula o funcionamento dos
convênios médicos em seus territórios.
  Sendo assim, se por um lado, o país norte-
americano se destaca na implantação de novas
tecnologias e no uso da medicina preventiva, por
outro, o custo do acesso à saúde é um dos mais caros
do mundo.

DEFENDER O SUS PARA SER
DEFENDIDO POR ELE 

Ingryd Alana Brum Toneti - XVIII e Karine Teotônio Campos - XVII

No presente cenário de crise sanitária global, os
diversos sistemas de saúde existentes são evi-
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A infecção pelo SARS-CoV-2 pode estar associada a reações inflamatórias
agressivas, que resultam em dano às vias aéreas e cuja gravidade se relaciona
diretamente à resposta imune.

de que o estado hiperinflamatório dos pacientes infectados é uma evidência
recorrente nessas pesquisas.
   Os indivíduos com casos mais graves costumam ter mais de uma comorbidade,
dentre elas, as principais são diabetes, obesidade e doenças coronarianas. Aqueles que
chegam a óbito possuem em comum a ocorrência de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), sepse, lesões cardíacas e renais e infecções secundárias. 
   A citopenia e a falência dos órgãos se associam à diminuição da resposta
imunológica ao vírus. A resposta imune desregulada e exuberante que acomete esses
pacientes gera a necessidade de um tratamento intensivo, pois apresentam níveis
significativamente mais altos de IL-6, IL-10, TNF-α e menos células T CD4+ e CD8+.
Inclusive, a regulação negativa da tempestade de citocinas é um componente essencial
do tratamento da doença grave da COVID-19. 
 Os pacientes com COVID-19 podem desenvolver um estado hipercoagulável grave
que resulta em doença micro e macrovascular pulmonar, o que pode levar à
hipóxia/shunt pulmonar, além de outros eventos como embolia pulmonar e até
cerebral.
   O dano endotelial se referencia a um aspecto mais grave, porque causa
envelhecimento vascular e, uma vez que o vírus rompe a célula por conta do caos
celular, ele gera exposição do subendotélio. No que tange ao subendotélio, este possui
substâncias pró-coagulantes, como tromboxano. Trombos hialinos, portanto, ficam
alojados dentro da microcirculação, reforçando os quadros clínicos mais graves.
  É válido destacar o aspecto de “vidro fosco” na tomografia computadorizada (TC)
com exame histológico com dano alveolar difuso e bilateral, com edema e hiperplasia
de pneumócitos com infiltração celular inflamatória irregular e células gigantes.
Assim, o aumento do exsudato alveolar, causado por alterações imunes do hospedeiro
e tempestade inflamatória de citocinas, dificulta a troca gasosa alveolar e contribui
com a mortalidade na COVID-19.
   Estudos têm demonstrado um estado de hipercoagulabilidade nos pacientes que
evoluem de forma grave, ocasionando fenômenos tromboembólicos que muitas vezes
são fatais. Assim sendo, recomenda-se a realização de pelo menos um exame de
tromboelastograma durante a internação para identificar a condição.
   Outros estudos discutem a respeito dos diversos mecanismos da infecção e
imunopatogênese relacionados com a SARS-CoV-2, traçando um paralelo com a
fisiopatologia e a imunologia de outros coronavírus direcionados ao trato respiratório
inferior humano e destacando a contribuição das respostas imunes disfuncionais para
a progressão da doença. Os principais pontos são:

CAMMciência
F i s i o p a t o l o g i a  e  I m u n o l o g i a

d o  C o r o n a v í r u s
F i s i o p a t o l o g i a  e  I m u n o l o g i a

d o  C o r o n a v í r u s
Miguel Soares de Brito Júnior - XV

discussão sobre a fisiopatologia do coronavírus ainda está em construção. Diversos
estudos sugerem aspectos diversos a respeito dessa questão, entretanto, já se enten-A

8.



IL-6:  está implicada em uma grande variedade de estudos de doenças associadas à inflamação (incluindo diabetes
mellitus e artrite reumatoide). 
IL-10:  potente citocina anti-inflamatória com um papel importante na limitação da resposta imunitária do
hospedeiro a agentes patogênicos, além de evitar danos ao hospedeiro enquanto mantém a homeostase normal dos
tecidos.
TNF-α:  é uma citocina pró-inflamatória que regula múltiplos processos biológicos (incluindo proliferação celular,
diferenciação, apoptose, metabolismo lipídico e coagulação).

Sepse: disfunção orgânica com risco à vida causada por resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro à infecção. 
Citopenia: é a redução do número de um determinado grupo de células sanguíneas, que pode compreender várias
formas, como a anemia, que é o baixo número de glóbulos vermelhos.
Citocinas: é o nome geral dado a qualquer proteína que é secretada por células e que afeta o comportamento das células
vizinhas. Tais como: IL-6, IL-10, TNF-α.

Tempestade de citocinas: reação imunológica severa, na qual o corpo libera rapidamente número exagerado de citocinas
na corrente sanguínea. Embora úteis, citocinas em excesso têm efeitos prejudiciais.
Hipóxia: ausência suficiente de oxigênio nos tecidos para manter as funções corporais.
Shunt pulmonar: condição patológica na qual os alvéolos (unidades funcionais do pulmão) são perfundidos normalmente
por sangue, mas não são ventilados (fornecimento de ar) adequadamente.
Endotélio: camada fina de tecido epitelial que reveste a parede interna de todos os vasos sanguíneos, assim como dos
vasos linfáticos.
Embolia: acomodação de algum material (êmbolo) que cause obstrução na luz do vaso sanguíneo. O êmbolo pode ser um
coágulo sanguíneo (trombo), um “glóbulo gordo” (embolia gordurosa), uma bolha de ar ou outro gás (embolia gasosa) ou
material estranho.
Hiperplasia: aumento do volume de um tecido resultante da proliferação de suas células, seja por estímulos fisiológicos
ou patológicos.
Aspecto de “vidro fosco” na tomografia: termo descritivo da radiologia, refere-se ao aspecto de opacidade nebulosa que
não obscurece as estruturas brônquicas subjacentes ou vasos pulmonares. Não é um achado específico, pode indicar um
preenchimento parcial dos alvéolos por líquido, colapso parcial dos alvéolos, dentre outros. Está presente em algumas
infecções pulmonares, mas não é exclusivo dessas.
Exsudato alveolar: refere-se ao extravasamento de líquidos orgânicos através dos vasos para o interior dos alvéolos. A
presença de líquidos no interior dos alvéolos é prejudicial às trocas gasosas.

Pode ser detectada atividade de linfócitos B e T em resposta ao SARS-CoV-2 por volta de uma semana após o
início dos sintomas.
Em alguns pacientes, uma resposta imune disfuncional (de causa mal definida) é desencadeada por ação viral
sobre monócitos e macrófagos, provocando uma produção aberrante de citocinas, com importantes danos
sistêmicos.

  Ainda existe a necessidade de uma investigação detalhada dos fatores determinantes de respostas imunes
adequadas ou disfuncionais, auxiliando na identificação de biomarcadores correlatos de imunidade. O controle da
resposta inflamatória, com terapias que regulem aspectos disfuncionais do sistema imune, pode ser tão importante
quanto o próprio combate direto à COVID-19. Terapias com ação inibitória da replicação viral poderiam atuar em
sinergia com a regulação do sistema imune disfuncional.

9.
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   Os tratamentos também são muito diversos e ainda não há um coquetel ideal e utilizado em larga escala que
possa combater o vírus, portanto, são múltiplas as abordagens em teste. Assim, chamamos alguns
profissionais de saúde para tecerem seus comentários a respeito dessa questão, especialmente por conta das
diversas fontes e possibilidades que circundam cada paciente.

Tratamento
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“A discussão deve pertencer à ciência, logo, devemos nos abster de acessar toda
e qualquer informação veiculada em diversos meios, inclusive na mídia, e nos
focar no corpo técnico capacitado a trabalhar sobre. Há diversos medicamentos
sendo utilizados, entretanto, sem eficácia e segurança comprovadas.
Recentemente foi publicado um trabalho composto por 27 especialistas e
metodologistas que integraram uma força tarefa formada pela Medicina
Intensiva Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade
Brasileira de Pneumologia, formando um documento contendo evidências
científicas, com uma interpretação muito transparente para subsidiar o
tratamento farmacológico na COVID-19. Foram realizadas revisões sistemáticas
de produtos científicos até o dia 28 de abril e a qualidade das evidências
seguiram um protocolo - GRADE. Foram geradas 11 recomendações embasadas
em evidência de nível baixo ou muito baixo, que não revelam indicação do uso
de rotina da Hidroxicloroquina, Cloroquina ou Azitromicina, corticoesteroides
ou mesmo Tocilizumabe no tratamento. Já quanto à Heparina em doses profilá-

N O T A  D O  P R O F E S S O R  G L E I S O N  G U I M A R Ã E S :

ticas no paciente hospitalizado, ela
pode ser utilizada, mas não deve
intervir com anticoagulação na
ausência de uma indicação clínica
específica. No que tange aos
antibióticos e ao Oseltamivir, devem
ser utilizados apenas em pacientes
com suspeita de coinfecção
bacteriana ou pelo vírus influenza.
Não há intervenções farmacológicas
com evidências comprovadas que
justifiquem o seu uso de rotina.
Logo, o tratamento deve se basear de
acordo com cada paciente, que serão
tratados sob o contexto de cada
apresentação clínica. Do ponto
científico, não se deveria utilizar a
Hidroxicloroquina ou Cloroquina
em associação com Azitromicina,
bem como não seria indicado o uso
isolado. Recomenda-se, entretanto, a
profilaxia para tromboembolismo
venoso em pacientes hospitalizados,
mas o nível de evidência também é
baixo. É necessário avaliar caso a
caso e levar em consideração os
fatores de coagulação, principal-
mente o Dímero D, para que a dose
ideal de anticoagulante seja utilizada.
É válido destacar que essas
medicações podem ser incluídas no
tratamento, porém, apenas em
ensaios clínicos com prévia
autorização do paciente. No mais, se
cuidem! Usem máscara!"

Professor Auxiliar de Pneumologia
UFRJ – Macaé; Título de Especialista
em Pneumologia e Tisiologia – SBPT;
Certificado em Área de Atuação em

Medicina do Sono SBPT – AMB.



   “Muitos tratamentos farmacológicos têm sido propostos para a síndrome
respiratória aguda grave causada pelo coronavírus 2 (SARS-CoV-2),
causador da COVID-19. Como o processo de desenvolvimento de fármacos
pode levar em torno de 10-20 anos, iniciou-se uma alternativa com o uso de
fármacos já utilizados no tratamento de outras doenças, e que mostraram
alguma evidência de efeito contra coronavírus em estudos em células (in
vitro). Dessa forma, algumas etapas do desenvolvimento de fármacos
realizados em animais experimentais não precisam ser realizadas, o que
acelera esse processo. Mesmo assim, são necessários os ensaios clínicos
realizados em seres humanos portadores da COVID-19 que, para
comprovarem a eficácia real, devem ser controlados, randomizados e
duplo-cegos, além de envolverem um grande número de pacientes.
  Resumidamente, dentro das possibilidades de tratamento farmacológico
proposto, já foram incluídos: cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina,
glicocorticoides, tocilizumabe, ivermectina, remdesenvir, lopinavir/
ritonavir, nitazoxanida, arbidol, tamiflu, anticoagulantes, entre outros. Deve-
se citar, também, que está sendo investigada a eficácia da terapia de
transfusão de plasma convalescente, além do desenvolvimento de vacinas.
Suplementação com Vitaminas C e D e zinco também estão sendo
questionados. 
 Além disso, foi levantada a hipótese de que pacientes usuários de
ibuprofeno e inibidores da enzima conversora de angiotensina deveriam
interromper seus tratamentos, o que já foi descartado em ambos os casos.  
  Com o intuito de elucidar tantas informações, advindas do mundo todo,
envolvendo inúmeros artigos científicos, diretrizes das sociedades médicas,
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde com
relação ao tratamento da COVID-19, os professores de Farmacologia do
campus UFRJ-Macaé desenvolveram um site, www.farmacologia.com, em
que estão sendo publicados textos com essas informações detalhadas e
atualizadas. A divulgação de nossas publicações também está nas redes
sociais: Facebook - Grupo Farmacologia Informa, Instagram -
@farmacologiainforma, Twiter - informafarmaco. O site faz parte das ações
do Grupo de Trabalho para Enfretamento da COVID-19 do Campus UFRJ-
Macaé, e a equipe é composta pela Profª Drª Juliana Montani Raimundo,
Profª Drª Paula Lima do Carmo, Prof. Dr. André Gustavo Calvano Bonavita e
Profª Drª Sabrina Ribeiro Gonsalez, além de contar com professores
colaboradores. 
   Até a presente data, existem 1.125 ensaios clínicos de intervenção
cadastrados na plataforma clinicaltrails.com sendo realizados em diversos
países. Importante frisar que, até o momento, não há vacina nem
medicamento específico para prevenir ou tratar a COVID-19.”

CAMMciência
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Fármacos na prevenção e no  tratamento da COVID-19



seja, um lugar de confusão e de desordem. Infelizmente, esse julgamento é
influenciado por grandes autoridades da política nacional e, além disso, é
acompanhado do sucateamento desses locais.
  Entretanto, com o início da pandemia do SARS-CoV-2, popularmente conhecido
como coronavírus, a sociedade científica tem ganhado grande visibilidade,
sobretudo para a criação de uma vacina e o encontro do fármaco ideal. 
   Dessa forma, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostra-se
presente, apoiando a população civil ao ocupar o ambiente virtual para informar
as estratégias de combate da instituição ao coronavírus, a atuação dos
trabalhadores e dos estudantes na linha de frente, além de lives nas páginas
oficiais da UFRJ com objetivos educacionais e interativos nesse momento tão
ímpar. 
   Entramos em contato com o jornalista Julio Longo, responsável pela área de
Comunicação da Agência UFRJ de Inovação, que pode esclarecer essa função
informativa da universidade bem como as mudanças que ocorreram durante a
pandemia. Sobre isso, ele comenta:
  “Eu sou o responsável pela área de Comunicação da Agência UFRJ de Inovação.
Esse setor é responsável pelas atividades de Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia, através do gerenciamento dos processos de
proteção do conhecimento, oriundos de nossas pesquisas acadêmicas. Nossa
missão principal é fazer com que o conhecimento produzido na nossa instituição
possa, de fato, chegar à sociedade. Além disso, também fazemos a articulação de
projetos inovadores nas áreas de Empreendedorismo e Inovação Social. 
   A principal mudança que houve na Agência neste período guarda relação com o
nosso foco de atuação. Tudo o que possa trazer qualquer tipo de benefício ou
avanço no combate à COVID-19 passou a ser encarado como prioridade absoluta.
Nesse sentido, iniciamos um processo de mapeamento, em que a comunidade
acadêmica pode reportar tecnologias e projetos da UFRJ que guardem relação
com o enfrentamento da COVID-19.
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“A libertação através da
educação é um esforço

coletivo”

Paulo Freire
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U ltimamente, tem crescido no Brasil um pensamento coletivo de
caracterização das universidades públicas como espaços para balbúrdia, ou



Entre várias iniciativas, já foram cadastradas desde
inovações tecnológicas, como um novo ventilador
pulmonar microcontrolado de exceção destinado à
ventilação de suporte de pacientes com
manifestações respiratórias graves da COVID-19
(desenvolvido na Coppe), até inovações sociais,
como um manual de higienização de alimentos em
tempos de coronavírus ou o site Farmacologia
Informa, com atualizações no tratamento
farmacológico da COVID-19 (ambos desenvolvidos
por integrantes dos cursos de Farmácia do Campus
UFRJ - Macaé).”

   Com o relato do Julio, podemos reconhecer o
empenho da UFRJ para informar a população sobre
o combate da instituição à COVID-19. Além dessa
função informativa, é importante enfatizar a
atuação da população acadêmica na linha de frente.
O Centro de Referência em Inovação para
Operações Sustentáveis, organizado por estudantes
da UFRJ Macaé publicou no dia 3 de abril uma
imagem com alunos do IFF, UFRJ e UFF
produzindo máscaras face shields para os
profissionais da saúde de Macaé e, no dia da
publicação, foram entregues cerca de 3 mil
máscaras.
   Outra ação que merece visibilidade é que o
NUPEM/UFRJ publicou no dia 22 de maio, na
página oficial da UFRJ Macaé no Instagram, um
processo seletivo para selecionar pesquisadores,
alunos e voluntários para um projeto de pesquisa
sobre o Sars-CoV-2. Essa pesquisa conta com o
apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a
Prefeitura Municipal de Macaé, dentre outros. Isso
ressalta, então, a necessidade da evolução científica
no âmbito local contra a nova doença de acordo
com os achados laboratoriais e clínicos locais.
Além disso, grupos docentes, como o Laboratório
de Imunoparasitologia da UFRJ e o Grupo de
Acolhimento Online de Saúde Mental têm
promovido lives e encontros virtuais
periodicamente, mantendo um elo comunicativo
com a comunidade acadêmica sobre temas que
envolvem não só o coronavírus, mas assuntos que
cercam a pandemia num contexto geral.

  Portanto, embora o período seja marcado por
suspensão das aulas, fica claro que a comunidade
acadêmica se mantém ativa em tempos de isolamento.
Entre as inúmeras formas de atingirem a sociedade, a
universidade pode explorar todas essas que respeitam o
distanciamento necessário, o que demonstra a sua
atuação mesmo com a ausência de sua sala de aula
convencional. Dessa forma, enfatiza-se o poder que
essas instituições têm em relação ao melhoramento dos
relacionamentos interpessoais, a influência acerca de
atitudes altruístas e, sobretudo, ao caráter libertador
educacional tão almejado por Paulo Freire.
   A UFRJ completa 100 anos em 2020 e, entre tantas
adversidades, a Instituição mostra-se de forma
espetacular presente, necessária e inovadora.

CAMMciência

Julio Longo, responsável
pela área de Comunicação

da Agência UFRJ de
Inovação.

Publicação da página Farmacologia
Informa no Instagram
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de mais de 118.000 casos em 114 países. Em 06 de junho o mundo tem
6.961.938 casos confirmados e estima-se que entre 7% a 11% dos infectados
sejam profissionais de saúde. Os índices de mortalidade entre os
trabalhadores na linha de frente não têm sido rotineiramente notificados e
divulgados oficialmente pelos governos. No Brasil, a testagem ineficiente
associada à fragilidade dos sistemas de notificação e tentativas de
manipulação da percepção pública pelo governo federal, fazem dos falecidos
pela COVID-19 vítimas de uma tragédia indocumentada.
   Embora inexistam dados concretos sobre o montante de trabalhadores de
saúde contaminados, acredita-se que a taxa de infecção dos funcionários
hospitalares seja proporcional ao número de pacientes contaminados nos
sistemas de saúde, sendo tal relação modulada pela disponibilidade e uso
adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs). A taxa de
mortalidade também é influenciada pela sobrecarga do sistema, indicando
uma necessidade de adequações que visem identificação precoce de casos
com ampla testagem, isolamento social de casos oligossintomáticos,
estratificação de gravidade e suporte adequado aos casos graves. Um dos
exemplos mundiais de boa contenção da infecção utilizando tais medidas é a
Coréia do Sul.
  Em estudo realizado em 2005 no hospital Memorial-Sloan-Kettering
Cancer Center e na faculdade de medicina de Harvard, foi estimada a taxa de
mortes de trabalhadores da saúde causados por infecções hospitalares,
sendo o valor aproximado 17 a 57 mortes por 1.000.000 de funcionários.
Considerando o número atual desta categoria nos EUA, seriam esperadas 30
mortes de trabalhadores da saúde por mês; as mortes de profissionais por
COVID-19 superaram facilmente tal número. Em 06 de junho a iniciativa
Lost on the Frontline (Perdidos na linha de frente), um projeto do jornal The
Guardian e da organização social Kaiser Health News, divulgou uma
estimativa de falecimentos entre profissionais de saúde nos EUA, são
aproximadamente 600 casos.
   Nos meses iniciais da pandemia de COVID-19, a cidade de Wuhan na China
teve 3.000 profissionais da saúde infectados. A taxa de infecção varia
grandemente entre países, com menos de 1% em Singapura e mais de 30% na
Irlanda. Espanha e Alemanha, a despeito do grande número de casos,
relataram poucas fatalidades entre profissionais da saúde; já a Itália
apresentou alto número de profissionais contaminados, sendo registrados
120 falecimentos de médicos.

A COVID-19, doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, foi declarada uma
pandemia pela OMS em 11 de março de 2020, sucedendo a verificação

de saúde mortos pela COVID-19
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   O Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN)
estimou que existiam 90.000 profissionais da saúde
infectados no mundo e mais de 260 profissionais da
enfermagem falecidos por COVID-19 em abril.   Em
junho, a ICN confirmou a morte de mais 600
profissionais da enfermagem e ao menos 450.000
profissionais da saúde infectados, os dados foram
coletados em mais de 30 países.  O volume de óbitos
mais que dobrou em um período relativamente curto.
   O Ministério da Saúde divulgou, em meados de
maio, dados concernentes às infecções nos
profissionais da saúde: foram identificados 199.768
casos suspeitos de COVID-19 nessa categoria, com
31.790 casos confirmados, 114.301 em investigação e
53.677 descartados. Os profissionais mais atingidos
são técnicos ou auxiliares de enfermagem (34,2%),
enfermeiros (16,9%), médicos (13,3%) e recepcionistas
(4,3%). Em relação aos casos fatais, o Conselho Federal
de Enfermagem (Cofen) relatou 98 falecimentos no
início de maio, desses, 67% são mulheres; no fim de
maio o dado foi atualizado para 143 casos fatais. O
Brasil é ainda o país onde mais morrem enfermeiros
no mundo por conta da pandemia.
  Segundo coleta de dados realizada pelo jornal O
Globo, até o fim de maio 113 médicos vieram a óbito
por COVID-19, uma média de quase dois profissionais
por dia, sendo o primeiro óbito registrado em 17 de
março. O Rio de Janeiro contabiliza 30 óbitos de
médicos, seguidos por Pará, com 27, e São Paulo, com
26.  O Brasil conta com um alto percentual de médicos
idosos e, dos médicos falecidos por COVID-19, 30%
estavam em grupos de risco por comorbidades e/ou
por idade superior a 60 anos. Em relação à morte de
médicos, o Brasil figura juntamente com a Itália e os
Estados Unidos entre as nações com piores índices.
   Em investigação dos óbitos de profissionais da
saúde documentados no Reino Unido, verificou-se
que 2/3 das mortes ocorreram em indivíduos de
minorias étnicas e/ou imigrantes, sendo que se
tratando de médicos do Sistema Nacional de Saúde
(NHS), apenas 1/3 é de minorias étnicas. Tal achado
também ocorre na população geral e foi notado em 

outros países, dentre eles EUA. As causas não são
totalmente elucidadas, podendo envolver maior
propensão a comorbidades em determinadas etnias,
iniquidades socioeconômicas e condições injustas de
segurança no ambiente de trabalho. Os gestores do
NHS prometeram investigar essa casuística, para que
condições desiguais, principalmente na distribuição
de EPIs e exposição prolongada de profissionais com
comorbidades, sejam mitigadas.
  As mortes por COVID-19 na população geral são
mais prováveis em indivíduos do sexo masculino e
em faixa etária ≥70 anos.   Entretanto, o perfil dos
profissionais da saúde falecidos destoa dessas
estatísticas: as mortes ocorrem majoritariamente em
faixa etária entre 41-60 anos e foram mais notificadas
no sexo feminino. Essa distinção entre gêneros deve-
se a maior concentração do sexo feminino nas
profissões de enfermagem, essas compõem a maioria
dos casos. Em correção dos dados respeitando a
proporção de gêneros entre todas as profissões da
saúde, os óbitos no sexo masculino prevalecem, indo
de encontro às tendências gerais.
   Entre as milhares de vítimas brasileiras da COVID-
19, os profissionais de saúde destacam-se por seu
papel fundamental no combate à pandemia,
auxiliando no tratamento e recuperação de pacientes
infectados pelo SARS-CoV-2 nos diversos níveis de
atenção à saúde. Estão especialmente expostos ao
risco de adoecer pelo contato direto e prolongado
com indivíduos infectados, muitas vezes com acesso
irregular à proteção básica de equipamentos de
proteção individual, sofrendo com falta de salários,
estrutura de trabalho precária, escassez de
medicamentos e recursos diversos, isolamento
familiar e exaustão psicológica. Frequentemente,
profissionais de saúde inclusos nos grupos de risco
para desenvolver formas mais graves da COVID-19 –
idosos, portadores de doenças crônicas -
permanecem na linha de frente por necessidades
pessoais e coletivas, tornando-os ainda mais
vulneráveis nesse cenário.

de saúde mortos pela COVID-19
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    Confrontados com disponibilidade reduzida de EPI,
jornadas exaustivas de trabalho e despreparo dos
sistemas de saúde frente à pandemia, os profissionais
temem por suas vidas e as de suas famílias enquanto
relatos do falecimento de colegas se acumulam. O
Conselho Federal de Medicina já recebeu mais de
2.611 denúncias de médicos sobre condições
insalubres no atendimento às vítimas da COVID-19,
sendo a proporção dessas coincidentes com as
regiões com os maiores números de casos
confirmados; o alto número de mortes de
profissionais tem sido o infeliz saldo dessas
inadequações.
   A cada dia profissionais de saúde acumulam-se
em estatísticas de óbitos, em falecimentos solitários
após labuta exaustiva, em enterros rápidos e
despersonalizados. No campo de batalha das UBS, 

UPAs, enfermarias e UTIs, perde-se mais do que
profissionais treinados exaustivamente para a arte de
cuidar. Perde-se o que não se pode substituir: vidas
marcadas por alegria, amizade, risos, família, sonhos,
esperanças e planos para o futuro, precocemente
interrompidos por um inimigo invisível que ascende
em meio à falta de estrutura laboral adequada.
   A apresentação de dados numéricos não faz jus a
todo o potencial humano perdido em uma das
maiores tragédias dos tempos modernos, mas a
documentação dos casos é essencial para a
preservação das memórias dos profissionais que se
foram e para fomentar a luta por dignidade e
segurança na prestação de serviços de saúde para
todos os profissionais, incluindo os mais esquecidos
pelo público, como auxiliares de serviços gerais,
vigilantes e cozinheiros.

Nossa sincera homenagem a todos

os profissionais de saúde que

faleceram no honrado exercício do

dever, deixando para seus entes

queridos e sociedade em geral o

legado único da vida que viveram

com intensidade e alegria ao lado

dos que amavam.

de saúde mortos pela COVID-19
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*A apuração dos casos de mortes de profissionais de saúde por COVID-19 tem cabido principalmente a entidades
representativas de classe e jornalistas, portanto, os dados não estão centralizados e estarão desatualizados até a

publicação deste texto.

Fonte: Al Irezapakdel (2020).
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Brilha onde estiver, meu anjo mais
velho. Carol era filha, irmã, pediatra,
amiga. Era luz por onde passava.
Sorriso fácil, bom humor e
dedicação. Lutou para entrar na
faculdade assim como lutou para se
formar em Medicina na UFRJ. Era
um orgulho para a família toda.
Exemplo de perseverança, dedicação
e foco. 
Carol passou por muita coisa na vida,
tinha lúpus e sempre lutou muito pra
viver. Sempre venceu o lúpus com
maestria, mas o coronavírus, não.
Carol se foi no dia 12/05/2020
deixando sua marca em todos com
quem conviveu. A saudade que
deixou jamais poderá ser medida. 
 
Carolina faleceu no Rio de Janeiro
(RJ), aos 29 anos, vítima do novo
coronavírus.

   Um homem de poucas palavras, muitas ações e sorriso fácil. Preto, alto e forte, considerado como melhor pai, grande
esposo e o avô mais babão, amava o que fazia: resgatava pessoas no SAMU. Para os amigos transbordava alegria e, para
a família, segurança, responsabilidade, carinho e proteção. "Meu pai foi acometido pelo vírus fazendo o que gostava.
Meu pai foi um pai que nos trouxe momentos de felicidade nas coisas simples. Toda vez que falava mostrava
propriedade. Temos saudades até dos seus momentos de infelicidade", conta a filha Cinthia.
    Sempre grande guerreiro, Julio Cesar despertava o respeito de quem olhava para ele e para sua alma de criança feliz.
Quase sempre usando um gorrinho pequeno e óculos escuros, seu coração estava pronto para sempre ajudar. "Ele
recebeu um homenagem linda dos amigos de trabalho. Um cortejo com mais de 10 ambulâncias com a sirene ligada
andaram por Osasco fazendo barulho e homenageando a grande pessoa que ele foi. Não tenho muitas palavras. Nosso
coração dói por perder um homem guerreiro como ele. Nós o amamos demais e não conseguimos vê-lo em seus
últimos dias", finaliza Cinthia, em mais uma das homenagens que ela acredita serem insuficientes para expressar todo o
seu amor. 

Julio faleceu em Osasco (SP), aos 57 anos, vítima do novo coronavírus.

Seja nos hospitais ou na vida, “dói, mas passa”.
“Dói, mas passa” era o que a técnica de enfermagem dizia sempre que

alguém tinha medo de tomar injeção. A frase não era apenas um bordão
dito em local de trabalho, mas revelava a filosofia de vida de Jura, como era

chamada carinhosamente; com tudo e todos, por onde passou deixou sua
marca de cuidado e generosidade. Paraense e esposa de Braga, a mãe de

duas filhas – Vanessa e Josyane – também experimentava do sentimento de
maternidade quando gargalhava alto com seus netos, coisa que fazia

sempre e sem muito esforço. Bondosa e solidária, Juraci adorava imitar os
parentes e assim fazer as pessoas acharem graça. Acharem graça até a

barriga doer. “Mas daqui a pouco passa!”. 
 

Juraci faleceu em Belém (PA), aos 66 anos, vítima do novo coronavírus.

Acordava cedo para exercer sua profissão. Um médico que sempre trabalhou
para que o mundo fosse melhor. Melhor pai do mundo, médico excepcional,

amigo e marido maravilhoso. Mesmo aos 80 anos, ousava sonhar e
mentalizar projetos sociais e ecológicos. Os seus pacientes diziam: "Deus no

céu e o doutor Alberto na Terra. Só de ver o doutor Alberto, eu me curo."
Partiu e deixou saudades. 

 
Alberto faleceu em São Paulo (SP), aos 80 anos, vítima do novo coronavírus.

de saúde mortos pela COVID-19
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Alberto Carlos Gamboggi Calastretti (1939 – 2020)Carolina Barros Patrocínio
(1990 – 2020)

Juraci da Silva Braga (1954 – 2020)

Inumeráveis: luto e memória
potencial humano perdido nessa tragédia pode ser exemplificado pelos depoimentos a seguir, retirados do projeto
Inumeráveis, um memorial virtual que homenageia a vida dos que se foram no Brasil, vítimas da COVID-19, porO

meio de relatos poéticos de familiares e amigos, sob o lema “Não há quem goste de ser número. Gente merece existir
em prosa.”

Julio Cesar de Oliveira (1963 – 2020)



O que eles ainda não sabem
Não é nada não,

Ela ia dizer mais uma vez.

Deitou-se desajeitadamente,

Encarou paredes e livros como se dessa vez eles fossem

misteriosamente fluírem para dentro de si.

Faça isso,

leu enquanto rastejava a parede eletrônica que a

conectava ao resto do que tinha sido um dia.

Tome isso,

ouviu enquanto tentava assistir um mundo que já não

satisfazia nem mesmo a si próprio, tampouco a ela.

Coma isso,

soube ao vasculhar e-mails em spam.

Fugiu enquanto pôde das suas manifestações tão

indignas,

deixou-se levar enquanto dava pelos desejos de outrem.

Foi por si muito pouco,

acompanhou por demais o que a influenciava em corpo,

perdeu por demais o que lhe gritava no espírito.

Foi, assim por dizer,

produto do que pediam,

pedaço do que faziam,

tão menos o que queria.
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tações clássicas do período que vivemos nos veículos da
cultura POP. As músicas foram transportadas de recitais e
shows para o ambiente doméstico em formas de “lives” e até
mesmo a arte de rua de artistas como Banksy saíram dos
muros públicos para seu próprio banheiro. 
  “Homem produz  manifestações artísticas em busca de
sobrevivência”, a frase da pesquisadora Christine Greiner,
embora tenha se mostrado correta, parece deveras
alarmante. Muito além do escapismo ordinário, a arte
mostra-se como uma oportunidade de reinventar nossas
interações sociais, de expressarmos nossos mais profundos
sentimentos ou até mesmo uma oportunidade para gastar o
tempo que nos sobra em momentos de ociosidade.
   Obedecendo a esse retrato pandêmico trazido pela edição
especial do Jornal “A Sístole”, estudantes do curso de
medicina foram convidados a expressarem, através de suas
próprias artes, reflexões acerca do atual momento.

        Esse desenho representa a solidão, o vazio, o
desconhecido no qual às vezes nos encontramos
imersos. E o grande olho, retratado como uma lua ou
um planeta, simboliza a nossa percepção sobre nós
mesmos.  
      Acho que se relaciona estreitamente com o
período de pandemia pelo qual passamos: uma
situação inesperada, estranhamente única, em que
revemos constantemente os nossos valores e os da
sociedade que nos circunda. Estamos vulneráveis às
decisões de um governo que parece querer nos
naufragar. Encaramos de dentro de nossas casas (falo
da posição de alguém que tem o privilégio de
permanecer em quarentena, mas reconhecendo que
muitos infelizmente não o tem!) a solidão, a dúvida, o
tédio e o terror provocado pelas notícias.

O mundo urrava pare, eles insistiam:

continue!

O mundo dizia respira, eles fotografavam:

produza!

O mundo, entre soluços, sentia: quarentena.

Eles, entre lucros e prazeres, fingiam: solidariedade.

Por Ramila Cristina Lopes Tostes, M5.

O grande olho

Ramila C. L. Tostes - XVII e Arthur R. S. Bortone - XV

Quartos do pânico. Confinamentos. Isolamentos sem o
mínimo de interação social. Essas são as represen-
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Ainda que pareçamos estar sozinhos, somos
acompanhados constantemente por um inimigo em
comum: a ansiedade. Ela está escondido sob a tela do
celular, impregnada nas expectativas alheias (“seja
produtivo”) e também na auto cobrança. Derruba sobre
nós um fardo a ser carregado. E o maior desafio é
encontrar o equilíbrio para saber carregá-lo com
sabedoria, com leveza. O “grande olho”,
metaforicamente, está aberto. Isso permite que a gente
observe-se, conheça nossos limites, assimile os medos,
filtre as informações que recebemos a todo momento
para não acabar alimentando o que nos faz mal, mas com
o equilíbrio necessário para não nos alienarmos. Por isso,
direcione seus pensamentos e a energia retida em algo
que te faça bem, seja o que for.  Além de tudo, reconheça
o seu privilégio (caso o tenha), desenvolva sua empatia,
salve vidas: fique em casa!!! É o ato mais nobre que
muitos de nós pode fazer nesse momento.  

Por Cecília Santos de Brito, M3.

Os Quarentênicos 
Epopeia das grandes navegações invisíveis da pandemia:

a gente jovem e suas mentes floridas, 

que da Princesa praiana lendária,

com máscaras nunca antes vestidas,

transpassaram a barreira sanitária.

Em perigos e medo das medidas,

mais até que da infecção solitária,

entre decretos e tristes notícias,

Fizeram dos laços suas primícias.

Estudamos transmissibilidade;

Coronavírus dá febre e anosmia.

Quanto a estar preso na própria cidade,

não aprendemos em virologia.

A um metro do outro faz caridade,

Quem não troca por fome a alforria? 

E se avistamos alguém no mercado,

caro que seja, o abraço é vedado.

Quando voltamos? Formaram só três?

Álcool acabou? Cloroquina pra quê?

Não vendo, submisso? Perco o freguês?

Ou saio de casa e pago o carnê?

Suspensas as missas? “Live” outra vez? 

Vovó está bem? Ministro, cadê?

Ensino a distância? E a malhação?

Tanto ruído surta qualquer são.

Faltam EPIs, pausa no internato,

sem prática a semio não se conserva.

Esse branco é doença ou artefato?

Da clínica, a imagem tem que ser serva.

Sucatearam os laboratórios de anato.

Geme tonta, a centenária Minerva.

Mas toda sístole, Macaé luta,

resiste e tenciona ousada conduta.

Mestres e alunos com tantas certezas,

que ao campus chamavam vida ordinária

Agora constatam quantas proezas

há na jornada universitária.

Se por ser no interior tu desprezas

tua formação e teus pares, és pária.

Novos horizontes, veros amigos,

muito mais valem que notas e artigos.

E também as memórias gloriosas

do entardecer laranja na Lagoa,

contemplado em companhias gostosas,

que a existência de esperança apregoa.

Parem saudades.

De frio até posas,

mas pra avistares lar, corres à proa.

É, afinal, a mão que se entrelaça

à nossa a mais sobeja e doce graça.

Enlaçados, sim, sobreviveremos

a esta procelosa pandemia.

Já ou depois, a morte vem. 

Cuidemos, pois, mui bem, de papai, mamãe e titia.

Rende, enfim, a Deus do teu barco os remos,

apartará o Amor a dor, confia.

Só unir sem reunir, em dose plena,

poderá nos curar da quarentena.

Por Caroline Mignha Aben-Athar
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Pandemia
Agora todos os dias quando acordo
sinto o peso do mundo em minhas entrelinhas.
Uma vez que o tempo,
que antes não tinha,
me revela coisas absurdas,
lindas e aterrorizantes.

Tento me concentrar,
me lavo e penso em ver as notícias,
mas lembro que o desgoverno me aterroriza.
Olho meu Instagram e o que vejo me aterroriza.
Vejo a TV e me aterrorizo,
vou ao mercado e me aterrorizo,
olho pra dentro e me aterrorizo.

A verdade é que o medo virou minha constante agora, 
que o tempo não é mais o inimigo.
Olho pra mim, pela primeira vez há tempos
e vejo o quanto me olhar faltou.

Surto, por mim e por todos.
Pouco sabemos sobre o novo inimigo
e ainda temos que lidar 
com o olhar que nunca aconteceu,
com as coisas que perdi e não notei,
quão valiosas eram:
risos de amigos, 
amassos,
casa da avó com briga de domingo.
Ele me deu tempo,
mas passo só.
A beleza vem depois, 
consegui encontrá-la em algumas miudezas da casa,
nas patas se movendo no assoalho,
no barulho do menino que brinca na linha do trem,
no cheiro que meu corpo tem quando nada tem,
nos pelos que crescem sem preocupação 
no barulho das vassouras, 
no cheirinho do café,
nas aulas de yoga que vivo não fazendo 
e, por fim, e mais importante 
no olhar agridoce, 
pra dentro e pra fora,
para significar o que há.

Por Ana Karolina C. Paiva, M5.
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Pandemia
03 de junho. Confinado. 70 dias de quarentena. Preso.
Coloco minha máscara. Vigilante. Pego o elevador. Alerta.
Fecho o portão. Medo. Passos apertados. Afastado. Vou
ao mercado. Estranheza. Volto para casa. Isolado.
Higienizo os produtos. Cuidado. Ligo a TV. Mortes.
380.180 no mundo. Enterro. Choro da perda. Sonhos.
Alguém esperava? Amor. Eram pessoas amadas. Vidas.
Quem quer perder alguém querido? Hospital. Não tem
vaga no CTI. Angústia. Precisamos intubar. Desespero.
Não consigo respirar. Negros. Protestos em meio ao caos.
Racismo. Troco de canal. Ouço. Presidente falando.
Vergonhoso. É só uma gripezinha. Gripezinha? Temos a
hidroxocloroquina. Perigo. OMS não recomenda.
Dúvida. E daí? Desprezo. Eu não sou coveiro, ‘tá?
Famílias. Todos nós vamos morrer um dia. Pessoas.
32.568 mortes. Brasil. Quase a população da minha
cidade. Realidade. Esse é o nosso presidente? Raiva.
Desligo a TV. Solidão. Contemplo o sol pela janela.
Saudades. Dos abraços dos amigos. Lembranças. Da
família que não vejo. Distância. Proteja quem você ama.
Insegurança. Por que tem tanta gente do lado de fora?
Indecisão. Volta ou não volta? Comércio. Vai acabar com
a economia. Dinheiro. Pessoas passam fome. Trabalho.
Quem faz home office mesmo? Privilégios. As
desigualdades ficam mais óbvias. Doméstica. Morreu por
ir trabalhar. Ruas. Como estão as pessoas em situação de
rua? Expostas. Profissionais da saúde. Desrespeitados. O
que está acontecendo? Paro. Deito na minha cama.
Celular. Checo minhas mensagens. Ansiedade. Não
estamos bem. Depressão. Apenas notícias tristes.
Trancados. Aumento da violência doméstica. Mulher.
Vejo mais casos acontecendo. Denúncias. O que virá
depois disso tudo? Perguntas. E não temos respostas.
Vacina? Ainda em testes. Pesquisas. Agora entendem a
importância da ciência? Não. Olha aqui o que recebi no
Whatsapp. Inacreditável. Em pleno século XXI.
Retrógrado. Caminhamos dois passos e voltamos um.
Resistência. É o mês do orgulho LGBT. Junho. Já estamos
no meio do ano. Perdido? Não fizemos o que planejamos.
Sobreviver. Isso não estava na lista de metas do ano.
Inesperado. Desligo o celular. Penso. Olho pro teto. Luz.
Haverá luz no final do túnel? Esperança. É o sentimento
que temos. Agora. Nessa luta contra a doença. COVID.
Ajudando uns aos outros. Solidariedade. Assim seremos
mais fortes. União. O que aprender com tudo isso?...

O texto é composto por 70 frases e 70 palavras em
negrito para representar os 70 dias de quarentena. 
Os três pontos ao final do texto são uma pergunta ao
leitor. O que aprender com tudo isso? 
O texto quebrado com vários pontos e expressões
solitárias em negrito foram usados para criar um
ritmo de leitura rápido e seco, como um amontoado
de acontecimentos e emoções, que reflete bastante o
período pelo qual estamos passando. 
Esse ritmo de leitura também leva o leitor a parar e
refletir cada expressão num mundo cada vez mais
acelerado e cercados por tanta informação. 
 Recomendo ler o texto em voz alta. 

Comentários:

Por David Richer, M11.
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I
mundo, tão mais especificamente, no nosso país.
   Ao cumprirmos o currículo médico pré-estabelecido, raramente e talvez nunca, deparamo-nos com um
estudo aprofundado das políticas de saúde instituídas para as populações marginalizadas no contexto
brasileiro. Somos levados a acreditar que as ferramentas de saúde disponíveis são únicas para todo e qualquer
cidadão, o que é evidentemente falacioso ao compararmos os números e as causas de mortes entre populações
de cores distintas, como demonstra as afirmações a seguir, condizentes com o momento de criação do texto que
rege a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Brasil, a qual tem como vertente o
reconhecimento do racismo como marcador social das condições de saúde.

   Destacamos tal reflexão e a aproximamos do atual cenário pandêmico que o mundo e o nosso país enfrentam.
É mais do que evidente que as políticas adotadas de forma geral não abrangem, não chegam e não atendem às
especificidades de cada cidadão brasileiro. A realidade encontrada na periferia carioca não se entrelaça com a
situação vivenciada no interior de Minas Gerais, que não se assemelha com o que vive a população ribeirinha
em Manaus. Somos um país de dimensões continentais, uma nação de pequenas nações e grandiosas diferenças
sociais e culturais. Enquanto isso não for reconhecido, essencialmente dentro do ambiente da saúde, nossos
compatriotas continuarão a padecer.
   Para além de todo o enfrentamento da COVID-19, o brasileiro pobre e negro continua sendo assassinado. E
aqui, é ressaltado: parte da população brasileira continua sendo morta, não só pelo vírus, mas pela ainda
poderosa e devastadora arma social do racismo. O brasileiro pobre e negro resiste a uma pandemia, perde entes
queridos, luta contra a degradação das condições do seu trabalho e morre. Morre fora e dentro da sua própria
casa.

RESISTA!
O MESMO SISTEMA, DIFERENTES FERRAMENTAS

mersos em nossos próprios universos, poucas vezes nos atentamos para o que se passa na imensidão dos
outros. É com essa frase que chamamos a atenção dos nossos leitores para o que vem se estabelecendo no

“O risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cincos anos por causas
infecciosas e parasitárias é 60% maior do que o de uma criança branca. Também o risco

de morte por desnutrição apresenta diferenças alarmantes, sendo 90% maior entre
crianças pretas e pardas do que entre brancas (BRASIL, 2005).”

“Em 2001, mais de 32 milhões de negros com renda de até ½ salário mínimo eram
potencialmente demandantes de serviços de assistência social e viviam, em sua maioria,

em lugares com características indesejáveis de habitação (IBGE, 2000; IPEA 2002).”

“Independentemente dos anos de estudo, as pessoas da cor preta ou parda tiveram 70%
mais risco de morrer por tuberculose que as pessoas brancas (BRASIL, 2005).”
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“O risco de uma pessoa negra morrer por causa externa é 56% maior que o de uma pessoa
branca; no caso de um homem negro, o risco é 70% maior que o de um homem branco.
(BRASIL, 2005).”



   Assumir tratamentos iguais a pessoas com realidades distintas é reforçar a prática do
racismo institucional, o qual preconiza a produção sistemática da segregação étnico-
racial nos processos institucionais. Manifestando-se por meio de normas, práticas e
comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano. Isso configura um resultado
da ignorância, da desinformação, de preconceitos e do reforço de estereótipos. Nesse
caso, pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados sempre são colocadas em
situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pela ação das instituições e
organizações, o que tem sido uma marca da atual pandemia.
  É vivenciado um tempo de necessidade de reconhecimento, um tempo de procurar
sobre e garantir que questões como a produção de dados epidemiológicos a partir do
recorte raça/cor para a definição de prioridades; o desenvolvimento de ações e
estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção do racismo institucional;
os processos de formação e educação permanente de profissionais; e a implementação
de ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial
saiam do papel e tornem-se realidade no cenário brasileiro.
   Esse é, talvez, apenas mais um desdobramento do império da desigualdade
econômica e racial do nosso país, mas para muito mais do que isso, esse é um chamado
aos atuais e futuros profissionais da saúde para a relevância de um dos princípios do
nosso Sistema Único de Saúde (SUS), a equidade. Trata-se de atender aos desiguais a
partir de suas particularidades, ou seja, de suas desigualdades. Trata-se de se informar
e informar aos seus colegas de profissão sobre a existência de políticas, tratados,
conferências e leis que defendem a sobrevivência de todos os cidadãos e cidadãs e não
apenas de nossos semelhantes, seja em cor, gênero ou classe.

RESISTA!
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SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE
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dade interage. Pela primeira vez na história das
pandemias, está sendo feito um isolamento social
massivo em diversos países e este não possui data
prevista de término. É inegável a necessidade do
distanciamento social para reduzir a disseminação
da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, por
outro lado, é inegável também que o isolamento
prolongado tem o potencial de causar um impacto
negativo na saúde mental da população. Sabe-se
que, em epidemias, o número de infectados pela
doença tende a ser menor que o número de pessoas
com a saúde mental prejudicada. Estudos
identificaram que o distanciamento promove
alterações como humor deprimido, irritabilidade,
insônia, ansiedade, estresse, medo, raiva, dentre
outros. Esses podem evoluir para ataques de
pânico, transtorno de estresse pós-traumático
(TEPT), sintomas psicóticos, depressão e suicídio.
  Pensando na importância do debate acerca da
saúde mental durante a pandemia, o Jornal “A
Sístole” convidou o professor Júlio Silveira,
responsável pela disciplina de Saúde Mental
no Curso de Medicina UFRJ Macaé, para falar mais
sobre a questão. 

JS: “O isolamento por si só é um fator muito
estressante. A isto se soma a incerteza a respeito
dos caminhos que a pandemia vai tomar, quanto
tempo vai durar o isolamento, como viveremos
depois, a disputa em relação às formas de conduzir
as ações de saúde, as mortes cada vez mais perto,
conhecidos adoecendo, o medo de adoecer e
morrer. O que observo são reações opostas: muito
medo, ansiedade, sintomas emocionais, por um 

Apandemia causada pela COVID-19 resultou em
muitas transformações na forma como a socie-

lado, e pessoas que negam que o problema exista e
continuam sua vida normal. Entre esses dois
extremos, existe talvez a maioria. Muitas oscilações
do estado de ânimo, com períodos de grande
ansiedade e tristeza e outros de relativa calma.
Dificuldade de concentração, letargia, querer fazer
tudo ao mesmo tempo ou não querer fazer nada
são fatos que estão acontecendo. 
   O modo de enfrentar o isolamento depende das
condições sociais. Existe uma grande parte da
população que não tem condições de parar de
trabalhar, sob a ameaça da fome, e também não tem
condições de isolamento em casa. O setor público e
iniciativas comunitárias estão tentando ajudar.  
   Para quem pode fazer o isolamento, existem
muitas recomendações, como as da FIOCRUZ e da
OMS. Criar uma rotina: alimentação, exercícios, sol,
investimento em coisas que deem prazer ou outras
que ficaram para trás como vontades abandonadas,
retomar propostas adiadas, ampliar a rede de
contatos com presença virtual em voz e vídeo,
evitar o afastamento das pessoas com quem
convivíamos e procurar quem estava sumido. Além
disso, selecionar as fontes de informação e o tempo
gasto com informações, reduzindo principalmente
a televisão.
   Estamos em uma situação muito complexa,
inédita na vida do ser humano. Percebo que cada
pessoa, para sair um pouco da angústia, deve
procurar fazer algo que ajude nos rumos da
pandemia. Todos devemos fazer algo. Desta forma,
exercemos nosso dever e direito de cidadania e
sentimos que estamos colaborando. O futuro
mudou: não é mais aquela coisa aparentemente
estática de antes. Não sabemos o que vai acontecer.
O futuro será o que pudermos construir juntos.”



   Tendo em vista os impactos da pandemia na
saúde mental, é importante conhecer as atividades
que estão sendo desenvolvidas regionalmente.
Macaé é uma cidade heterogênea, que recebe
muitos moradores nativos de outras regiões – seja
para estudar nas universidades da cidade ou para
trabalhar na indústria petrolífera, por exemplo.
Com isso em mente, foi pedido ao professor Júlio
que compartilhasse um panorama geral da saúde
mental no município: 

JS: “As unidades municipais de saúde mental estão
com atendimento online. Os CAPS fazem reuniões
de equipe online e estão mantendo contato
telefônico com os usuários. Estão sendo feitas
visitas domiciliares, acolhimento de casos graves e
articulação com a atenção básica. Existem muitos
debates a respeito de como deve se comportar a
rede de atenção psicossocial nesse momento. A
“Frente Estamira” é um exemplo de grupo que se
dedica ao assunto.  
   Estão liberadas oficialmente as consultas online,
instrumento que tem sido de grande valia
neste  momento, ajudando as pessoas que
necessitam de apoio urgente para dar continuidade
ao tratamento. A psicoterapia passou para o modo
online, seja por voz ou voz e vídeo.
   O Setor de Assistência Estudantil do Campus
UFRJ-Macaé desenvolve o “Grupo online de
Acolhimento em Saúde Mental”, tem aulas de Yoga
online e está no Instagram @pr7macae. O trabalho
do serviço social continua, bem como o
acompanhamento em grupo para os alunos da
residência estudantil.
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  Os professores de saúde mental e alunos
começaram, em 27 de maio, uma atividade
chamada “Cultivando Saúde Mental”, que pretende
reunir, em torno da arte, um coletivo que faça jus
ao nome da atividade. Isto acontece como
desdobramento de reuniões que professores e
alunos estávamos fazendo há várias semanas.
   Outras duas consequências dessas reuniões são:
um projeto de extensão que será desenvolvido com
alunos, para prestarem informações à população a
respeito da Pandemia e um teleacolhimento à
pessoas que estão na linha de frente da pandemia.
A Comissão de Saúde Mental do Campus está se
reunindo e propondo ações.”

 Estamos vivenciando uma situação sem
precedentes e, embora a pauta principal da
pandemia causada pela COVID-19 seja a saúde
física, é essencial também refletir sobre a saúde
mental da população, mediante todas as
transformações deste período. Em tempos de crise,
o fortalecimento da saúde mental é primordial.
Estudos sugerem que seja feita a análise do
comprometimento desta nas diferentes populações
influenciadas pela COVID-19, identificação de
pessoas com alto risco de suicídio e agressão, com
intervenções psicológicas adequadas para os que
necessitem. 
    Não há como mensurar as consequências a longo
prazo para a saúde mental da população, mas é
essencial assegurar que essa temática não seja
negligenciada.
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1 - O início da vida profissional é marcado por desafios. Pode nos
contar como foi esse início? Qual foi seu maior desafio, caso tenha
ocorrido algum?

   DRS: O início, para mim, foi marcado por muita insegurança, mas
também por muita vontade de aprender e de fazer o certo.
Deparei-me com diversas situações práticas em que eu não sabia o
que fazer, não fazia ideia. Coisas que a faculdade não ensina, como
por exemplo, qual tamanho de agulhas usar ou como manusear
uma bomba de medicamentos, além, é claro, das dúvidas
relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes. Já
assumi plantão com um paciente jovem em estado gravíssimo
dependendo de múltiplas aminas vasoativas, todas já sendo
administradas em doses altas, infelizmente sem sucesso, pois ele
estava morrendo. O paciente já deu entrada em parada
cardiorrespiratória (PCR). Não tínhamos história clínica, os exames
laboratoriais eram inespecíficos, eu não sabia o que ele tinha, não
sabia como tratar e estava vendo um paciente jovem morrer diante
dos meus olhos. Mas o meu maior desafio, sem dúvidas

Macaé/RJ sobre: início da vida profissional, carreira e impactos da pandemia na rotina de trabalho.
Experiências muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito parecidas de jovens médicos cheios de sonhos e
ideologias. Confira a seguir os relatos dos médicos Drielly Silva Furtado, Hugo Sant’Anna Alves e Jéssica
Larissa dos Santos.

D r i e l l y  S i l v a  F u r t a d o

Nesta edição especial foi dado ênfase ao momento ímpar que estamos vivendo: a pandemia da COVID-
19. Nesta coluna, tivemos a honra de conversar com ex-alunos do curso de medicina da UFRJ Campus

27 anos. Natural de Belém no Pará. Cursou Faculdade de Enfermagem e transferiu-se para o curso de
Medicina da UFRJ Campus Macaé/RJ em 2016, formando-se em 2019.2. Atualmente, trabalha na Unidade
Intensiva do Hospital Público Municipal (HPM) e é residente de Clínica Médica pelo programa de Residência
da Prefeitura Municipal de Macaé.

26.
Drielly em sua atuação profissional.
Fotos: Drielly Silva Furtado. 

tem sido vencer a insegurança a cada dia. Acreditar
que sou capaz. Que posso conduzir um paciente, que
posso fazer o acesso venoso e que posso ser uma
médica melhor a cada dia.



27 anos. Cursou a Faculdade de Medicina na UFRJ campus Macaé/RJ
no período de 2013.2 a 2019.1. Atualmente é médico do 28º Batalhão de
Caçadores do Exército Brasileiro em Sergipe/SE. 
1 - Você se formou no estado do Rio de Janeiro e iniciou sua vida
profissional no estado de Sergipe. Como foi essa mudança? 

   HSA: Saí da faculdade com muitas dúvidas e 3 certezas. A primeira
certeza é que Jéssica - minha colega de sala e namorada desde o 1º
período - seria companheira de todos os próximos desafios. A segunda
é que eu deveria retribuir o investimento social feito na minha
educação através de uma atuação profissional radicalmente
comprometida com o SUS. A terceira é que a graduação é um ponto de
partida da formação médica e que era preciso aprender muito mais
sobre as pessoas, a vida, o Brasil e a medicina. 
   Alguém desavisado poderia pensar que nos mudamos para a região
nordeste por caridade. Pelo contrário, escolhemos o Nordeste porque
vislumbramos aqui o melhor cenário de conjunção dessas 3 certezas
como recém-formados. A má distribuição dos médicos pelo território
nacional é um gargalo para o acesso ao sistema de saúde, mas também
uma convocação para que profissionais sem experiência desenvolvam
novas habilidades e competências a partir do contato com o “Brasil
profundo”.  

   DRS: Minha rotina pessoal mudou completamente desde que formei. Decidi fazer
residência logo no primeiro ano após formada, além disso, mantive um plantão de
24h por semana. Isso exige de mim muitas horas de trabalho, muitas horas longe de
casa, da minha família, do meu namorado e dos meus amigos. Com a pandemia, tudo
piorou. Não podemos visitar as pessoas que amamos, ficamos sem o apoio que
estamos precisando para aguentar toda a pressão que nossa profissão nos traz. A
rotina de trabalho, mesmo para quem, como eu, não trabalha na linha de frente do
enfrentamento à COVID-19, também mudou muito. Precisamos redobrar a atenção.
Não podemos esquecer os EPIs e devemos sempre suspeitar de COVID para qualquer
paciente, mesmo os assintomáticos. Precisamos estar sempre atentos e sempre nos
perguntando sobre possíveis sinais ou sintomas.

ENTRE
VISTAS
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H u g o  S a n t ’ A n n a  A l v e s

2 - Sua rotina profissional e pessoal sofreu alguma alteração desde o início da pandemia da COVID-19? 

Foto: Drielly Silva Furtado. 

"Presente recebido em uma visita domiciliar.
Sempre ganhávamos ovos, abóbora, limão,

doces e principalmente laranja - cultura
predominante na região."

Foto: Hugo Sant'Anna Alves. 



2 – Atualmente, você está servindo ao Exército Brasileiro. Como está sendo essa experiência? O exército está
realizando alguma atividade de auxílio nessa pandemia?

   HSA: Após 7 meses atuando na Estratégia de Saúde da Família no interior de Sergipe fui convocado para o
serviço militar obrigatório no 28º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. O Exército está encarregado
de ações subsidiárias no combate à pandemia, desinfecção de áreas de risco de contágio, apoio logístico ao
Comitê de Operação de Emergência e integra o Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no
Semiárido Brasileiro. Atuo como médico assistente da Formação Sanitária do Exército em atendimentos de
urgência, triagem de sintomáticos e suporte a treinamento militares. Sou também médico plantonista do
Hospital Municipal Zona Norte de Aracaju, uma das referências estaduais para COVID-19. 
   A emergência sanitária imposta pelo novo Coronavírus tem sido uma dura lição. Vivemos um pacto social
em que algumas vidas parecem valer menos do que outras. Ser médico é sustentar uma defesa intransigente da
vida. A vida maior do que as coisas. Todas as vidas maiores do que todas as coisas.

ENTRE
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Consultório do Hugo no Povoado Patí, em
Salgado/SE.

Foto: Hugo Sant'Anna Alves. 

Ponto de ônibus no Povoado Canaã, uma microárea da
equipe do Hugo. Foto: Hugo Sant'Anna Alves. 

Jéssica em atividade de triagem de acuidade visual do
programa Saúde na Escola. Foto: Jéssica Larissa dos Santos. 



J é s s i c a  L a r i s s a  d o s  S a n t o s
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Jéssica e Hugo no 28º Batalhão de Caçadores
em Aracaju/SE.

Foto: Hugo Sant'Anna Alves e Jéssica Larissa
dos Santos. 

2 – Como foi o início da sua trajetória profissional, quais os lugares que você já trabalhou/trabalha? Como está
sendo a experiência de atuação como médica em um momento tão inédito e difícil como a pandemia da
COVID-19?

   JLS: Iniciei minha trajetória como médica da ESF em povoados rurais do município de Salgado, região
centro-oeste do estado de Sergipe. Participei dos programas: Saúde na Escola, Melhor em Casa, Planifica SUS.
Esta é uma região endêmica de dengue, hanseníase, esquistossomose, com enormes dificuldades sociais
resultantes de um longo período de crise na citricultura. O encontro com a comunidade foi transformador, me
permitiu crescer e enxergar minhas falhas e potencialidades. Atuei também no Sertão Sergipano como
plantonista de um hospital regional. Atualmente, trabalho no Hospital Municipal Nestor Piva em Aracaju,
referência para COVID-19. Penso que a pandemia intensificou um abismo social constitutivo de nossa
sociedade. As pessoas pobres estão mais expostas, se contaminam mais, morrem mais. O sistema de saúde
agoniza e depende de profissionais vulneráveis que convivem com medo, insegurança e impotência. Hoje me
ocupo em oferecer um atendimento digno, com os instrumentos disponíveis, baseado na ciência e
colaboração daqueles que caminham comigo.

30 anos. Cursou a Faculdade de Medicina na UFRJ campus Macaé/RJ no
período de 2013.2 a 2019.1. Atualmente, trabalha na Urgência e
Emergência do Hospital Municipal Nestor Piva - Aracaju e como
médica emergencista na Usina Termoelétrica Celse em Sergipe/SE.
1- Ao se formar, ao contrário da maioria dos estudantes que retornam
para os seus municípios, você optou por iniciar a vida profissional em
um estado distante. Pode nos contar um pouco sobre essa decisão?

   JLS: Eu sou Paranaense e mudei para Macaé - RJ em 2013 para cursar
a graduação de medicina. Durante minha formação universitária pude
experienciar realidades e cenários de saúde conflitantes com o que a
academia propunha. Esse olhar dissonante entre teoria e prática me
despertou o desejo de uma imersão na realidade mais imediata do
cotidiano daqueles que necessitam do SUS para terem suas questões de
saúde reconhecidas. Foi a partir dessa reflexão que nutri o desejo de
antecipar a minha formatura e participar do edital dos “Mais Médicos”.
Eu almejava um cenário em que seria possível me aproximar de
saberes inclusivos, criativos, que esbarrassem em realidades marcadas
pela desigualdade e dialogassem com as necessidades locais da
comunidade. Queria que essa possibilidade me transpusesse para um
cenário cultural, social e regional diferente daqueles onde eu já havia
habitado. O interior de Sergipe se adequou ao planejamento conjunto
com Hugo, meu namorado e companheiro nessa missão, no início de
uma caminhada profissional e de vida.

29.



São Paulo, a Brasilândia, registrou 54 mortes
causadas pela COVID-19, de um total de 89
casos confirmados da doença. Em contraste,
o Morumbi, região rica da capital paulista,
contabilizou 297 casos confirmados, mas
com um número de mortes significativa-
mente menor: 7! Uma outra matéria apontou
que nessa mesma cidade, as mortes estão
ligadas mais às áreas pobres do que àquelas
com maior número de casos confirmados ou
maior concentração de idosos. O padrão não
se restringe a São Paulo: das 20 cidades com
maior mortalidade e incidência de casos, 18
estão no Norte e Nordeste, regiões mais
pobres do país.
 Longe de serem explicados por mera
predileção do SARS-CoV-2 pela pobreza e
pelos explorados, os dados acima
escancaram o caráter essencialmente de
cunho social do adoecimento. Apesar de in-

fectados pelo mesmo parasita, a forma como
se dará a infecção, suas repercussões
clínicas e, sobretudo, o desfecho da doença
em sua evolução clínica, diferem
substancialmente de acordo com as
condições de vida e trabalho da população –
determinadas pela posição que se ocupa
nessa sociedade; condições essas que
encontram-se em queda livre, rumo à
precarização, sobretudo para o enorme
contingente de desempregados, trabalha-
dores informais e população das periferias.
Para esses brasileiros, a morte está sempre à
espreita: seja mantendo-se em isolamento, e
assim perdendo a renda para garantir sua
subsistência mínima, ou quebrando a
quarentena e contaminando-se."

ENTRE A VIDA E O LUCRO: QUAL O MODELO DE
SAÚDE PARA ENFRENTAR A PANDEMIA?

30.

m abril de 2020, uma notícia apontou
que uma região pobre da cidade de "E

leia a nota
completa em:



   “É difícil tentar resumir nesse relato tudo que
significou para mim essa experiência no
Equador. Em poucas palavras: foi incrível!
   Havia escolhido o Equador pelo fato de eu ser
apaixonado pela cultura latina e por eles
ofertarem o estágio no departamento de
Medicina Tropical (Infectologia). Por isso,
alocaram-me em Manta, uma cidade no litoral
que dispunha de vagas nesse serviço. 
  Nunca havia ouvido falar sobre Manta, mas,
mesmo assim, depositei todas as minhas fichas
nessa experiência - e não me arrependo! É uma
cidade bem parecida com Macaé, pode-se dizer,
inclusive, que é a “Princesinha do Pacífico” 😜 .
Fui muito bem recebido pelas pessoas,
especialmente pela família incrível que me
abrigou e fez com que minha passada pelo país
fosse ainda mais encantadora. Isso sem falar no
pessoal da FEMPPI (federação de lá, responsável
pelos intercâmbios), que sempre foi muito
solícita e atenciosa.
 Devo a eles por rapidamente terem me
realocado com um novo tutor, em outra área de
meu interesse (Pneumologia), pois o que estava
designado a me acompanhar no início não pôde.
Apesar disso, o estágio com o novo preceptor no
Instituto Equatoriano de Seguridad Social (IESS -
Manta) foi fantástico. Foram semanas de muito
aprendizado, acompanhando o serviço e
auxiliando em consultas, procedimentos,
palestras, entre outros.
  Além disso, aproveitava os finais de semana
para conhecer outras partes do Equador com um
novo amigo da Guatemala, que também estava
em intercâmbio.

tentes. Como resultado da pandemia, muitos países reavaliaram a manutenção e as condições de seus
estágios. Os estudantes selecionados para países com intercâmbios cancelados ou suspensos até
determinado mês do ciclo 2020/2021 podem pedir postergação do estágio ou reembolso das taxas via
formulário de desistência.
   Antes do SARS-CoV-2 mudar as dinâmicas das relações mundo afora, o estudante Carlos Miguel, da
turma XV, em janeiro de 2020, realizou o estágio internacional (SCOPE) nos departamentos de
Medicina Tropical e Pneumologia, em um hospital universitário na cidade de Manta, no Equador.
Compartilhamos com vocês o relato do estudante:

Pusemos nossas mochilas nas costas e
conhecemos boa parte do país, que, apesar de
pequeno territorialmente, recebe a alcunha de
abrigar os quatro mundos: Litoral, Serra (Andes),
Extremo Oriente (Amazônia) e Região Insular
(Galápagos). Além da distância favorável, o preço
acessível ajudou para que conhecêssemos toda a
diversidade cultural, a culinária e as paisagens
deslumbrantes. 
 Encorajo aqueles que querem fazer um
intercâmbio pela CLEV: toda experiência é válida
e vocês não se arrependerão. Ainda mais se for
para Manta, no Equador!"

CLEVcoordenação local de
estágios e vivências
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pandemia de COVID-19, que vem assolando o mundo há meses e deixando milhares de mortos,
agravou crises sanitárias graves em diversos países e evidenciou desigualdades sociais pré-exis-A

Quéfrem Arthur de Freitas Vieira



te vexatório. Infelizmente, só tivemos uma semana
de aula, com poucas aulas e mais atividades com os
veteranos, trotes solidários e apresentações do CA e
da Atlética.”

  A estudante mageense, Nathanielle S. Andrade nos
conta um pouquinho da sua trajetória e de como foi
saber que havia passado em medicina:
  “O meu ensino médio foi junto com um técnico de
eletrônica em uma federal e isso destoava
totalmente de medicina. Quando finalmente decidi
que queria cursar medicina, no último ano do
ensino médio, então eu teria que procurar um
cursinho... foi neste momento que surgiu o Coletivo
VEM, que é um projeto de pré-vestibular com
professores voluntários incríveis, as aulas eram no
próprio pólo universitário e eram gratuitas. Eles
foram maravilhosos e eu agradeço a eles e a minha
família, que aguentou todos as minhas lágrimas
depois de cada simulado e por terem me dado a
oportunidade. Eu entrei na segunda chamada da
lista de espera, fiquei em choque e ficava checando
a cada 3 minutos para ter certeza de que eu
realmente estava dentro. Foi um dos momentos
mais felizes da minha vida.”

  “Nós, da turma XXI, tivemos cinco dias de aula.
Começamos na segunda e, na sexta, tivemos a
notícia da paralisação. Foi bem frustrante entrar, ter
alguns poucos contatos com a faculdade e com o
curso e já ter que parar por tempo indeterminado.  
   Eu acredito que as atividades à distância que estão
sendo propostas por alguns professores vão
diminuir a angústia de estar isolado em casa. Eu
consegui voltar para a minha cidade de origem e
estou procurando fazer o que gosto, e não tinha
tempo para fazer durante o cursinho, como ler
livros, ver mais filmes, aprender yoga e meditação, o
que indico muito para reduzir a ansiedade.” 

   A professora de anatomia, Vivian Sousa, nos conta
como foi o seu primeiro contato com a turma: “...
nosso primeiro e único encontro foi no dia 12 de
março de 2020. Muitos planos para essa turma, mas,
infelizmente, o processo foi interrompido pela
pandemia pela COVID-19. Todavia, foi um privilégio
ter esse primeiro contato. Todos muito receptivos
aos saberes. Alguns de pertinho, uma aluna de
Macaé mesmo. Um paduano, conterrâneo de meu
esposo. Outros de mais longe, até de Brasília.

o início de 2020 a família Medicina UFRJ -
Macaé teve o prazer de receber a turma XXI. N

  Como acadêmicos, sabemos a importância da
semana de recepção aos calouros por mostrar o
espírito de coletividade e empatia que
vivenciaremos ou não na graduação. Assim, a aluna
Carolina A. R. Landeira, de Três Rios, nos conta
como foi a sua primeira semana de aula: “A semana
de acolhimento foi perfeita, sem defeitos. Foi o que
minimizou todos os receios que eu tinha. Eu acho
que em nenhuma outra faculdade eu teria as
atividades que tive na UFRJ Macaé (e eu procurei
saber isso rs). Não passou nem perto de ser um tro-

  Entretanto, como nem tudo são flores, por estarmos
vivendo uma pandemia causada pela COVID-19, as
atividades acadêmicas da UFRJ foram pausadas sem
data prevista para retorno, visando a segurança de
todos. Dessa maneira,  Carolina relata um pouco
como foi essa quebra de expectativas em iniciar o
curso e ter as atividades paralisadas em apenas uma
semana de aula:

BOTAdentro

32.

Cíntia Reis S. da Silva - XVI

Esta é uma turma que chama atenção por ser
composta por integrantes bem jovens e de
predomínio (90%) do sudoeste do país.



Alguns poucos com contatos prévios com
Anatomia, outros descobrindo esse novo mundo
de nomenclaturas, termos de relação e posição
anatômica. Será que alguém lembra o que é uma
variação anatômica?” 
  Ela também deixa uma mensagem para seus
novos alunos: "Foi somente uma semana, um
“Amuse bouche”, para “atiçar o paladar” e
prepará-los para o que virá. Imagino a jornada
que traçaram para chegar naquela primeira
semana de aulas. Imagino, também, que alguns
podem estar frustrados com o adiamento da
vivência acadêmica. Mas quero deixar a
mensagem de que acreditamos que esse período
passará em breve e logo estaremos juntos, dando
continuidade a essa nova fase de vocês. Para mim
também é um período de mudança, pois cada
turma que passa, deixa um pouquinho.

BOTAdentro

   Por fim, é com um sentimento de que esse
período tão difícil na nossa história logo passará
para voltarmos às nossas atividades, que a família
MedMacaé dá as boas-vindas à turma XXI.

Que vocês possam compartilhar o melhor que há
em vocês a cada dia, que valorizem o outro,
respeitem os colegas e as diferentes profissões de
saúde. E não fiquem ansiosos por essas coisas, não
temam as más notícias. O importante agora é todos
ficarem bem, saudáveis física e emocionalmente. E,
logo, logo, estaremos no anatômico. Até breve! Um
grande abraço (virtual) a toda a turma!"

Em pé, da esquerda para a direita: Julia Thé; Ana Clara Oliveira; Susan Curty; Maria Clara Groba; Rachel Silva
Pinheiro; Renata Casola; Hemilly Andrade; Bianca Sardi; Larissa Rossetto; Orlando Canichio; Amanda
Gonçalves; Matheus Rezende;  Samuel Reis; Lucas Amorim. Na frente, da esquerda para a direita: Carolina
Araújo; Maria Alice Junqueira; Beatriz Goudard; Gabrielle Amorim; Professora Uliana Pontes; Gabriel Barbosa;
Carlos Eduardo de Nadai; Karen Queiroz; Nathanielle Silva; Bianca Souza.
Alunos que não estão na foto: Micaelle Martins; Leonardo Xavier; Bruno; Juliana Souza.
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or um lado, acabamos de conhecer a turma XXI,
mas, ao mesmo tempo, precisamos nos despedir P

da turma X. Sobre o caminho que eles
percorreram juntos, o ex-aluno Gabriel de Lima
nos conta um pouco:
“A MedX é uma turma bastante heterogênea, no
âmbito cultural, ideológico, político e também na
faixa etária, o que sempre se reafirmou nos
intermináveis debates e divergências para
qualquer posicionamento da turma, seja para
enviar um e-mail ou para remarcar uma prova,
mas nas diferenças nos unimos. Essa conver-
gência se dá até hoje, como médicos, pois já
contei com a assistência de colegas da turma que
não possuía muito vínculo. É sobre isso, no fim
entendemos que juntos somos mais fortes.”

  Sobre a trajetória na UFRJ-Macaé, Iasmin
Cristina deixa seu breve relato “Considero minha
jornada na Med Macaé intensa! Desde o início, no
trote, percebi que era um local onde eu viveria
muitas emoções e momentos bons. Fui
extremamente bem recebida, de forma saudável
e com respeito pelos veteranos (...) Estive
presente desde a formatura das primeiras
turmas, ouvi relatos da luta dos primeiros alunos
de Macaé pela consolidação do curso e participei
da construção e solidificação deste, ao longo
desses 6 anos. Para mim, esse pertencimento ao
campus UFRJ Macaé é motivo de muito orgulho e
sempre esteve presente nos meus discursos
#estouaquiporqueescolhi. Não somos apenas
UFRJ, somos Macaé - nossa realidade, nossas
dificuldades e nossas lutas são muito distintas! A
criação da nossa identidade ao campus foi algo
muito presente na minha trajetória e, por vezes,
um desafio. Destaco os papéis da Atlética e do
Centro Acadêmico, duas instituições que
considero muito importantes no nosso meio,
essenciais para o fortalecimento do nosso curso.
(...) Das ligas acadêmicas aos treinos da atlética,
eu tentei participar das mais diversas atividades
promovidas na faculdade (...) Tive a honra de
participar de um time feminino sensacional, meu
"dream team", com o qual conquistamos muitas

medalhas e troféus, fomos para a série A e
fizemos história! Não poderia deixar de
mencionar a minha participação no Jornal, esse
projeto maravilhoso, que reconhece e divulga os
diversos trabalhos feitos no nosso meio. Escrevi
as primeiras edições da coluna sobre ligas
acadêmicas, e é uma honra estar presente, mais
uma vez, nas páginas d’A Sístole.”

   Devido à pandemia da COVID-19, a turma X se
viu na possibilidade de antecipar sua formatura e
Gabriel de Lima explica como foi esse processo:
“Quando observamos que faltando 18 semanas
para a colação o internato seria suspenso sem
previsão para retorno, ficamos muito tristes, pois
2020 seria um ano de renovação, de muitas
novidades e alegrias. Não hesitamos sobre o fato
e tentamos comunicação com a coordenação
sugerindo medidas para atenuar o prejuízo
inerente que a M12 ia sofrer (...)  A minha turma já
havia concluído 81% do internato e passado das
horas mínimas (7300h) de um curso de medicina
pelo MEC, finalizando cerca de 8400h. Nesse
tempo todos os órgãos de Macaé foram bastante
morosos em suas respostas, foi quando
recorremos ao CEG, o que seria a última instância
dentro da universidade para conseguirmos a
colação de forma administrativa. Nesse meio
tempo, eu e mais 13 alunos decidimos acionar
judicialmente a solicitação de colação com o
argumento da crise sanitária e da MP 934(…)”.

   Nesse sentido, os 14 alunos conseguiram colar
grau e Iasmin Cristina, que fez parte do outro
grupo que, a princípio, não tinha conseguido,
complementa “... Por jurisprudência, conseguimos
o direito para o restante da turma X escolher
colar  grau e apenas 2 pessoas não optaram pela
antecipação. Nossa colação foi por video-
conferência, uma experiência inusitada, mas
muito marcante de qualquer forma. Optei pela
antecipação e espero, de verdade, poder ajudar
nesse momento tão difícil da saúde. Tenho certeza
que todos da turma se formaram excelentes
médicos e tenho orgulho dessa trajetória!”.



   Sabemos que é uma expectativa grande de
todos os graduandos o momento da formatura.
Sobre isso, Gabriel de Lima diz “Tem sido muito
triste não poder comemorar com meus amigos,
não ter a minha família por perto ou poder
abraçar, gritar, não ter tido um Bota Fora, dentre
outros eventos do último período. Entretanto,
permaneço feliz e grato, é por um bem maior e
em breve vamos conseguir comemorar na festa
de formatura, que segue sendo adiada sem data
prevista. Essa festa terá sua magia com toda a
turma reunida, pois além de comemorar a minha
formatura, será provavelmente uma comemo-
ração da reabertura da quarentena e a possibi-
lidade de grandes eventos, deve demorar, mas
um dia acontece.”

   O professor de cirurgia plástica Maurício
Clímaco conta um pouco sobre seu contato com
a turma X e deixa uma breve mensagem aos
formandos: 
   “No convívio hospitalar de 40 a 50 dias,
participavam com muito interesse e respeito, e
não se preocupavam com a hora de saída do
hospital, sempre tarde! A honestidade do nosso
convívio me levava a explicar que não era um
professor. Mesmo assim, por hábito, me
chamavam. Um carinho que aumentava a
responsabilidade em mostrar, talvez até ensinar,
uma Cirurgia Plástica que ajuda a diminuir o
sofrimento de pacientes. (...) Mas, me ensinaram
também, a interagir melhor com aplicativos de
celular e mídias sociais, o Instagram ou
Instagrão, que me rendeu até apelido, O
Cibernético. (...) 

Aos Novos Médicos e Médicas da Turma X de
Medicina UFRJ, Parabéns de Coração pelo

Traçado de Vitórias, iniciado na aprovação e
ingresso na faculdade de medicina, superando as
dificuldades nos seis anos de curso, afastado dos

familiares, dividindo moradia com colegas e
administrando orçamentos encurtados.
Vencedores! Agradeço a Deus, pelo doce
convívio com Vocês. De verdade, sentirei
saudade. Podem contar comigo. Sempre.”

Para finalizar, Gabriel de Lima expressa sua
sincera gratidão: “Gostaria de dizer que apesar
de muitos obstáculos e momentos de incerteza,
eu tenho muito orgulho de ser da UFRJ Macaé.
Ter participado de duas gestões do Centro
Acadêmico, ter auxiliado Luiza Borges (MedIX)
a fundar o cheerleader (...) Fui muito feliz na
faculdade e cresci muito dos meus 18 aos 24
anos principalmente pelo mundo novo que se
abriu quando fiz a matrícula. Apenas gratidão” e
Iasmin Cristina deixa uma mensagem final:
“Tive o prazer de conversar com os calouros da
M1, na Semana de Acolhimento, e reproduzo
aqui meus conselhos: Aproveitem a faculdade
como um todo, vivam e explorem novas
experiências.

Aprendam a fazer as coisas extracurriculares
sem culpa e parem na hora que precisar, sem se
sentir mal por isso. Cuidem da saúde mental de
vocês, cuidem de vocês e dos amigos ao redor.
Façam mais cafés entre si e tentem falar da vida
- que não é só o curso, a propósito. Mantenha

um hobby, um lazer, não abra mão de tudo que
você gosta. Sem romantizações, a medicina é
uma área muito interessante e muito ampla,
capaz de englobar vários perfis de alunos e
profissionais - o que é ótimo. Saiba que há

espaço para todos os perfis! Vai dar tudo certo.
Obrigada a todos por esses anos de Med Macaé,

de Minotauro, de pertencimento. Somos uma
comunidade pequena, mas muito forte!”.

X BOTAfora
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Formandos: Alessandra Farias Pereira; André Luís Antunes Moreira; André Felipe Prado
Varela; Barbara Oliveira Nascimento dos Reis; Darley Oliveira Araujo; Diego de Araújo
Queiroz; Francielle Santana Santos; Gabriel de Lima Silva Santos; Greice Nascimento Pires;
Iasmim Cristina Mendes Gomes; Igor Jenkins Paim Oliveira; Ingrid Carvalho Andrade; Ingrid
Chagas Vilela Borges; Jannine Farias Bellini Leite; Julia da Silva Monteiro; Juliana Ferreira
Lima; Larissa Senna Rodrigues; Leonardo Yllel Rocha; Maria Carolina Faria da Costa; Máximo
Lucas da Costa Silva; Monalisa Vargas da Silva; Nadia Christina Maia Moreira; Natalia
Miranda Gava; Paula Amanda Starling Alves; Paula Silva Figueiredo; Sara Fernanda Gomes de
L. Silva; Tathyanna Bichara de Souza Neves; Victor Kamel Farsoun Junior.
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A SÍSTOLEequipe

só é possível graças ao empenho e disposição dos membros da nossa equipe e, por isso, hoje viemos nos
apresentar!

Jornal “A Sístole” tem se mantido ativo durante a pandemia e o distanciamento social, utilizando das mídias
sociais para divulgar conhecimento e da Edição Especial para registrar o momento atual. Todo esse trabalho
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