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Covid reduz atendimento a doentes crônicos, um problema para o pós-
pandemia

Desde a pandemia Marina tem dificuldade para marcar consultas e exames
Imagem: Arquivo Pessoal

R E S U M O  DA  N OT Í C I A

Wanderley Preite Sobrinho
Do UOL, em São Paulo
07/06/2020 04h00

Consultas, exames e cirurgias foram reduzidas durante a pandemia

Doentes renais, cardíacos, com câncer e diabetes são atendidos apenas em emergência

Além de perderem leitos para a covid-19, muitos pacientes têm medo ir ao hospital

Fila de espera deve aumentar, assim como o número de mortos por doenças crônicas após a crise da covid-

19

Sistema de saúde precisará de mais dinheiro para atender a demanda reprimida, diz Conselho Nacional de

Saúde
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A educadora física Marina Amaral, 25, só precisava retirar o dente do siso em dezembro do ano passado,

quando uma complicação inesperada terminou em uma infecção generalizada que a colocou entre a vida e

a morte. Quando ela finalmente deixou o hospital após 12 dias internada, a pandemia de covid-19 já era

realidade, e Marina não conseguiu marcar todos os exames e consultas de que precisava para

acompanhar a evolução da doença.

Ela sobreviveu para contar sua história ao UOL, mas muitos podem não ter a mesma sorte. Os esforços

para conter a pandemia do coronavírus acabaram afetando outras áreas médicas, como a cardíaca,

hepática, digestiva e oncológica.

R E L A C I O N A D A S

As restrições para receber pacientes em hospitais, a transferência de leitos para o tratamento da covid-19 e

o medo de pacientes de procurar ajuda médica derrubaram o número de consultas, exames e cirurgias.

Isso deve resultar em aumento de óbitos e acúmulo de doentes que só receberão cuidados quando a

pandemia acabar.

Priscilla Franklim Martins, da Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica)

"50 mil diagnósticos de câncer a menos por mês"

Um caso emblemático é o cancelamento de 70% das cirurgias de câncer no Brasil, entre 11 de março e 11

de maio, segundo levantamento da SBCO (Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica) — uma redução

de 116 mil procedimentos nesse período.

"Também são 50 mil diagnósticos de câncer a menos por mês desde o início da pandemia", afirma o

patologista Clóvis Klock, presidente do Conselho Consultivo da SBP (Sociedade Brasileira de Patologia).

Pandemia cancela 7 em cada 10 cirurgias de câncer; mortes podem crescer 20%

Governo Bolsonaro libera 23% do dinheiro para combater coronavírus

Com alta na procura, preço dispara e cloroquina some das farmácias

Teremos uma avalanche de problemas de saúde relacionados ao agravamento de doenças que
deveriam ter sido diagnosticadas, monitoradas e tratadas oportunamente. Poderemos enfrentar outra
enxurrada de óbitos que poderiam ter sido evitados com diagnóstico precoce e manutenção dos
atendimentos.
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Enquanto isso, os laboratórios de diagnóstico registraram uma queda de 70% nos atendimentos, desde que

o coronavírus chegou ao Brasil, segundo a Abramed.

"Os diagnósticos com hora marcada caíram vertiginosamente, enquanto laboratórios e clínicas de exames

por imagem tiveram redução expressiva", diz a diretora-executiva da entidade, Priscilla Franklim Martins. "A

pandemia estremeceu o sistema de saúde e fez os cidadãos se preocuparem apenas em evitar a infecção

pelo novo coronavírus."

Principal causa de óbitos no Brasil (média de 390 mil por ano), as doenças cardíacas tiveram suas cirurgias

canceladas em 70% na primeira semana de abril, segundo a SBCI (Sociedade Brasileira de Cardiologia

Intervencionista). As angioplastias primárias — procedimento que reduz de 50% para 5% a mortalidade por

infarto — caíram na mesma proporção em São Paulo, segundo a Sociedade Paulista de Cardiologia.

"Além de causar mortes, poderemos ter aumento futuro das taxas de insuficiência cardíaca", alerta Silvio

Henrique Barberato, diretor da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).

Em relação a doenças renais, que provocam 35 mil mortes por ano, as cirurgias caíram 70% e os exames

encolheram entre 50% e 80%, dependendo da região do país, informa a SBN (Sociedade Brasileira de

Nefrologia).

"Os procedimentos agendados foram remarcados e só os urgentes são realizados, como a diálise", diz a

ex-presidente da SBN e atual diretora do Departamento de Ensino e Titulação, Carmen Tzanno, que estima

em 20% a mortalidade dos pacientes com problemas renais crônicos.

No hospital Sírio Libanês houve um "represamento dos serviços de endoscopia", exame fundamental para o

diagnóstico de doenças digestivas, que deixam cerca de 70 mil mortos todos os anos no Brasil. "Se

realizávamos 180 exames por dia antes do novo coronavírus, hoje conseguimos um décimo disso (18)",

afirma o médico do hospital e da Sobed (Sociedade Brasileira De Endoscopia Digestiva), Marcelo

Averbach.

Muitos serviços cancelaram transplantes por redução de doadores, medo dos receptores, segurança
epidemiológica e sanitária. Esse fenômeno é mundial. No Brasil, a redução foi de cerca de 34% nos
transplantes de órgãos 
Carmen Tzanno, efrologista
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No Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, as cirurgias de emergência foram mantidas, mas "todas as

eletivas [agendadas] foram canceladas", diz ao UOL a pneumologista do HC Juliana Carvalho Ferreira,

da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Ela explica que o objetivo dos cancelamentos foi "proteger pacientes, familiares e profissionais de saúde do

risco de contágio e também para manter vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para a covid-19".

Teleconsultas serão comuns

Para depois da pandemia, Tzanno, da SBN, espera "uma retomada gradual de consultas, exames e

procedimentos".

"Manteremos atendimento à distância de forma mais intensa do que antes. Creio que as teleconsultas

vieram pra ficar."

É o que ajudou o servidor público Bruno Montenegro, 33, com diabetes tipo 1. Parte do grupo de risco para

a covid-19, ele mesmo cancelou uma consulta em 23 de março, poucos dias depois do isolamento

decretado em Brasília, onde mora. "Mas durante esses 77 dias que não saí de casa, tive uma inflamação

nas costas e procurei ajuda médica", conta.

"Perguntei via WhatsApp se deveria procurar a emergência de um hospital, mas minha médica

desaconselhou por ser uma área de risco", conta. "Ela propôs um teleatendimento. No primeiro dia, pediu

imagens e vídeos da inflamação. Então ela conversou comigo, diagnosticou e prescreveu. Depois pedi a

Hospital das Clínicas de SP cancelou cirurgias eletivas

Imagem: Divulgação

Bruno Montenegro ao lado de canetas de insulina, agulhas e sensor para monitoramento de glicose

Imagem: Arquivo pessoal
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um Uber que buscasse a receita no prédio dela. Ela continua me acompanhando por imagens que envio

pelo celular."

Presidente do departamento de diabetes da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e

Metabologia), Hermelinda Pedrosa é coautora de um estudo global prestes a ser publicado na IDF

(Internacional Diabetes Federation). A pesquisa indica que 38,4% das pessoas com diabetes tiveram

consulta adiada durante a pandemia.

Pedrosa lamenta o cancelamento no Brasil "de todos os atendimento em grupo" — muito comum entre

esses pacientes — "porque uma reunião com mais de cinco pessoas já é considerada aglomeração".

SUS precisará de mais dinheiro em 2021

O CNS (Conselho Nacional de Saúde) acredita que o SUS (Sistema Único de Saúde) não terá dinheiro

suficiente em 2021 para tratar os casos que se acumularam em razão da pandemia.

Para se ter uma ideia, dos R$ 34,5 bilhões que a União destinou ao Ministério da Saúde para impedir o

avanço da covid-19, R$ 5 bilhões foram retirados da atenção básica e assistência hospitalar.

Coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças do CNS, André Luiz Oliveira defende que esse valor

de R$ 34,5 bilhões, incorporado ao ministério para o combate ao coronavírus, seja adicionado ao

orçamento da saúde no ano que vem.

Para Juliana, do Hospital das Clínicas, só o dinheiro não resolverá o problema da fila. "Será preciso mapear

quantas consultas e cirurgias foram adiadas, como estão as filas. Envolverá parcerias entre secretarias de

saúde, Ministério da Saúde e hospitais para atender essas pessoas depois."

Quando encerrar a pandemia, virá essa demanda reprimida. As enfermidades crônicas e demandas
eletivas vão chegar fortemente. Por isso a gente precisa incorporar esses créditos no ano que vem 
André Luiz Oliveira, da Comissão de Orçamento e Finanças do CNS
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Moro é hostilizado durante protesto ao desembarcar no aeroporto em Brasília

Anvisa diz ser alvo de nova ameaça caso aprove vacina anticovid em criança

Mega-Sena acumula e vai a R$ 75 milhões no próximo sorteio; veja números

5 Comentários

Apenas assinantes podem ler e comentar 

Agnaldo Bahia Monteiro Neto sair

Escreva seu comentário*

ENVIAR

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia os termos de uso

Quando o Inominável se opõe ao isolamento, dificulta o acesso aos hospitais e, no momento em que se abrevia o mínimo de isolamento bancado

pelos governadores, mais distante ficaremos do fim da situação caótica. Será que o amigo Queiroz está bem? O outro ex-amigo, Olavo de

Carvalho, já rompeu com o inominável....
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MT Teslian
07/06/2020 11h01

O inominável tem um amigo chamado Queiroz, onde ele anda? Será que ele sofrerá do mesmo mal de Bebiano e André, outros 'amigos'?
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Coronavírus

Covid: 116,8 milhões de brasileiros completam vacinação, 54,7% da
população
03/11/2021 20h01

Doria diz que irá à filiação de Moro e que ex-juiz ainda não é candidato
03/11/2021 19h42

Covid: Com 186 novas mortes, Brasil tem menor média desde abril de
2020
03/11/2021 18h37

A portaria inconstitucional de Onyx e o "giro d'Italia" de Bolsonaro
03/11/2021 18h01

Anvisa diz ser alvo de nova ameaça caso aprove vacina anticovid em
criança
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Saiba o que ainda falta para SP desobrigar uso de máscara em locais
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Saiba o que ainda falta para SP desobrigar uso de máscara em locais
abertos
03/11/2021 17h24

Companhia argentina de custo ultrabaixo anuncia retomada de voos no
Brasil
03/11/2021 16h54

Senadores cogitam convocar Aras em caso de silêncio sobre relatório de
CPI
03/11/2021 16h00

Conselho de Ética arquiva representação contra deputado Luis Miranda
03/11/2021 15h55

Ex-ministro Ricardo Salles é contratado como comentarista pela Jovem
Pan
03/11/2021 15h44
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São Paulo registra apenas uma morte por covid pelo 3º dia seguido
03/11/2021 15h08

Salvini é criticado por aliados após encontro com Bolsonaro na Itália
03/11/2021 14h55

São Paulo estuda liberar máscaras em espaço aberto a partir de
dezembro
03/11/2021 14h07

Artigo denuncia erros em pesquisa da vacina da Pfizer; é preciso
investigar
03/11/2021 14h04

3:05

Governo de São Paulo estuda liberar máscaras em espaço aberto a
partir de dezembro
03/11/2021 13h59

3:05

Governo de São Paulo pedirá à Anvisa permissão para vacinar crianças
de 5 a 11 anos
03/11/2021 13h41
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SP terá duas semanas de recesso e férias em julho e dezembro em 2022
03/11/2021 13h33

Rede vai ao STF após governo Bolsonaro proibir demissão de não
vacinados
03/11/2021 13h27

SP exige urgência para vacinar criança; pedido é de fabricante, diz
Anvisa
03/11/2021 13h21

Premiados do Nobel e contribuições para avaliação em políticas públicas
03/11/2021 13h20

1:24

OMS aprova uso emergencial da vacina Covaxin no combate à Covid-19
03/11/2021 13h20

Casos de covid-19 no planeta subiram 3% na semana passada, indica
OMS
03/11/2021 13h18
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2021/11/03/casos-de-covid-19-no-planeta-subiram-3-na-semana-passada-indica-oms.htm
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Opas recomenda dose de reforço para quem recebeu CoronaVac e
vacina da Sinopharm
03/11/2021 13h11

Rússia quebra novo recorde de mortes diárias por covid-19
03/11/2021 12h35

1:45

"A Alemanha vive uma pandemia dos não vacinados", diz ministro da
Saúde alemão
03/11/2021 12h15

Itália decide aplicar reforço em vacinados com a dose única da Janssen
03/11/2021 12h15

1:49

EUA começam a vacinar crianças de 5 a 11 anos
03/11/2021 12h00

Israel volta a receber estrangeiros vacinados fora de grupos de turismo
03/11/2021 11h49
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2021/11/03/italia-decide-aplicar-reforco-em-vacinados-com-a-dose-unica-da-janssen.htm
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Em meio a protestos, rede pública no Distrito Federal volta 100%
presencial
03/11/2021 10h59

Apresentadores da Fox News podem ser contra vacina, mas os
acionistas não
03/11/2021 10h37

Alemanha está afetada por 'pandemia dos não vacinados', diz ministro
da Saúde
03/11/2021 10h02

Vacinação contra covid no Rio de Janeiro continua com reforço para
idosos
03/11/2021 09h54

Covid-19: OMS aprova uso emergencial da vacina Covaxin
03/11/2021 09h50

Deputada trumpista é multada em US$ 48 mil por não usar máscara na
Câmara
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03/11/2021 09h34

Corpos de vítimas da covid enterrados em covas coletivas em Manaus
serão exumados
03/11/2021 09h26

SP: Secretário diz que desnível entre alunos é desafio em volta
presencial
03/11/2021 09h20

Pandemia no Reino Unido ainda não acabou e meses difíceis estão por
vir, diz médico britânico
03/11/2021 09h15

CDC apoia aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos
03/11/2021 09h01

Covid: taxa de transmissão volta a subir no Brasil, aponta Imperial
College
03/11/2021 08h58
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https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2021/11/03/cdc-apoia-aplicacao-da-vacina-da-pfizer-em-criancas-de-5-a-11-anos.htm
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EUA começam a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19
03/11/2021 08h46

Com alta nos casos, Itália volta a cogitar vacinação obrigatória contra
covid
03/11/2021 08h32

Bolsonaro e centrão usam os pobres para dar calote eleitoral em
precatórios
03/11/2021 08h26

DF flexibiliza uso de máscaras em ambientes abertos a partir de hoje
03/11/2021 08h09

Em oposição ao governo, TST exige comprovante de vacinação contra
covid-19
03/11/2021 07h51

O pária não decepcionou os seus na Itália. Alguém esperava algo
diferente?
03/11/2021 06h45
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VER MAIS

Do vídeo ao plenário: o que muda com a volta das sessões presenciais
do STF
03/11/2021 04h00

Covid-19 volta a crescer na Europa, América e em países como China e
Rússia
03/11/2021 04h00
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https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/11/03/covid-19-coronavirus-europa-america-china-russia-vacinacao.htm

