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Remédios polêmicos Pantanal

Máximas oscilando

Apesar do apoio crescente, alguns profissionais questionam uso

Protocolo do tratamento para COVID 
recebe mais assinaturas de médicos

Incêndio perto de escola rural 
destruiu mais de 10 mil hectares

Nova frente fria deve chegar ao 
Estado, mas com pouca chuva

Iniciativa Grupo 
de médicos com o 
prefeito Marquinhos 
Trad (centro), em 
reunião do protocolo

Mesmo antes de ser implantado, o 
tratamento já desperta discussões acaloradas 
dentro da própria categoria. Apesar do apoio 
crescente, nem todos os médicos endossam o 
protocolo. Para a infectologista e professora 
técnica do Comitê de Operações de Emergência 
de Mato Grosso do Sul, Mariana Croda, os 
gestores públicos estão negligenciando a falta 
de evidências científicas para a prescrição 
dos fármacos. “O que eu acho mais temeroso 
como gestora pública de saúde é um gestor de 
saúde utilizar recursos públicos para adquirir 
medicações ainda em estudo. Eu creio que 
talvez eles não estejam ainda formulando 
as consequências futuras disso, inclusive 
responder individualmente pela utilização 
desses recursos”, frisou. 

Croda explicou que o protocolo de profilaxia 
surgiu no Brasil por meio de especulações 
sobre drogas que poderiam ter um potencial 
de ação antiviral. “É muito preocupante esse 
movimento aqui no país, uma vez que nós 
estamos nessa fase, cansados de ficar em 
casa, e nós queremos soluções rápidas para 
enfrentar a pandemia”, reiterou. Conforme 
a infectologista, as sérias sociedades estão 
rechaçando essa prática. Para a SBPT 
(Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia), não existem evidências científicas 
de que quaisquer das medicações, como 
ivermectina e hidroxicloroquina, sejam 

capazes de evitar a instalação da doença em 
indivíduos não infectados. Segundo a SBPT, 
isso também é válido para vitaminas C, D e 
suplementos alimentares como o zinco. 

O titular da SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), durante transmissão ao vivo 
pelas redes sociais ontem (6), afirmou que a 
secretaria não quer entrar em debate sobre 
o uso de medicamentos. “Nós assumimos um 
compromisso de que todas as nossas decisões são 
baseadas na ciência, nas evidências científicas. 
Desde o surgimento da doença na China, 
seguimos os estudos feitos por entidades de 
renome internacional como a OMS [Organização 
Mundial da Saúde], a OPAS [Organização Pan-
Americana da Saúde], os especialistas de todo 
o mundo, das universidades, é onde baseamos 
as nossas condutas”, frisou. Resende pontuou 
que a cada dia surge uma nova pílula salvadora. 
“Nós vimos inclusive estudos da Espanha, dos 
Estados Unidos da América, que mostraram 
que a eficácia de determinados medicamentos 
não se deu. Ao contrário, houve muitos riscos, 
principalmente em pacientes idosos, esses 
medicamentos vieram a agravar os quadros 
clínicos. Alguns profissionais tentam passar 
a impressão de que esses medicamentos são 
salvadores, mas nós queremos nortear nossas 
condutas de acordo com a Associação Médica 
Brasileira, Conselho Federal de Medicina e 
Sociedade Brasileira de Infectologia”, reiterou.

Nem todos apoiam o uso 
Amanda Amorim e Mariana Moreira 

O protocolo de combate ao 
novo coronavírus aprovado 
pelo município prevê, além 
da cloroquina, o uso de iver-
mectina e até de um grupo de 
antibióticos para que haja a 
realização de um tratamento 
precoce do vírus. A iniciativa 
de propor os remédios teve 
início com um grupo de 20 
médicos e, atualmente, conta 
com o apoio de mais de 300 
profissionais. De acordo com 
a equipe que encabeça o 
movimento, as ações foram 
embasadas pelas experiên-
cias feitas em outros países 
no enfrentamento a COVID-
19, das quais a que mais se 
destacou foi o tratamento 
na fase inicial que, supos-
tamente, impede a piora e a 
internação desses pacientes. 
Em Campo Grande, segundo 
o secretário municipal de 
Saúde, José Mauro Filho, 
será necessário adquirir o 
equivalente a 10% da po-
pulação existente, cerca de 
120 mil kits, para colocar o 
tratamento em prática. Mas, 
antes mesmo de ser aplicada 
na saúde pública, o grupo de 
medicamentos sugeridos tem 
fortes opositores ao seu uso. 

Segundo o médico Sandro 
Benites, o protocolo tem re-
cebido o apoio de toda a co-
munidade médica, contando 
com uma manifestação do 
CRM-MS (Conselho Regional 
de Medicina), que publicou 
uma nota que incentiva a 
liberdade do profissional de 
receitar ou não o medica-
mento para tratamento. A 
sugestão apresentada para 
o município contou com 137 
assinaturas e o número de 
adeptos continua crescendo. 
Mesmo com as experiências 
apontadas pelo grupo de mé-
dicos, uma das polêmicas 
para o uso dos produtos 
é a falta de comprovação 
científica. “Uma médica re-
alizou o estudo na Espanha 
e compartilhou o protocolo 
utilizado para os médicos de 
outros países. Apenas nos 
Estados Unidos, um profis-
sional conseguiu salvar mais 
de 500 pacientes. Com isso 
outras, cidades no Brasil 
também deram início a esse 
protocolo, que já conseguiu 
salvar muita gente e não tem 
porque não trazer isso para 
Campo Grande. Nós come-
çamos com 20 médicos e em 
dois dias já eram mais de 

Dayane Medina

Brigadistas e militares do 
Corpo de Bombeiros já contro-
laram o incêndio que começou 
na semana passada na região 
do Jatobazinho, próximo da 
Serra do Amolar no Pantanal. 
Os trabalhos de combate ao 
fogo impediram que as chamas 
chegassem a atingir a sede da 
escola rural da área que fun-
ciona em regime de internato. 
As equipes fizeram uma aber-
tura na vegetação como forma 
de barreira para impedir a pro-
pagação das chamas em direção 
à escola. Mesmo assim, o fogo já 
atingiu mais de 10 mil hectares.  

Segundo o tenente-coronel 
Ângelo Rabelo, do IHP (Insti-
tuto Homem Pantaneiro), para 
proteger a escola rural do in-
cêndio, maquinário pesado foi 
utilizado. “A situação está sob 

controle. Entre brigadistas e 
militares  do Corpo de Bom-
beiros de Corumbá, estamos 
atuando no combate ao in-
cêndio. Usamos dois tratores 
com grade, que foram empres-
tados de fazendas vizinhas para 
dar apoio no combate ao fogo 
ao redor da sede da escola”, 
explicou. Rabelo destacou que 
ainda existem focos de incêndio 
em área de difícil acesso, por ser  
área de mata fechada.  

Segundo o site local Diário 
Corumbaense, Corumbá segue 
na liderança do ranking entre 
os municípios com mais focos de 
queimadas no Brasil. De acorco 
com dados do Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais), são 1.877 focos nesses 
seis primeiros meses do ano. 
Nos seis dias de julho, a cidade 
registrou 104 focos, e destes, 32 
nas últimas 48h.

Dayane Medina

Mal passou uma frente fria 
e a previsão é de outra che-
gando nesta semana. De acordo 
com o Cemtec-MS (Centro de 
Monitoramento de Tempo, do 
Clima e dos Recursos Hídricos 
de Mato Grosso do Sul), entre 
amanhã (8) e sexta-feira (10), 
as áreas de instabilidade au-
mentam trazendo possibilidade 
de chuva em até 10 milímetros 
na parte centro-sul do Estado. 
Além disso, uma nova onda de 
frio está estimada por esses 
dias no Estado. 

Hoje (7), em Campo Grande, 
segundo o Inmet (Instituto Na-
cional de Meteorologia), o sol 
ficará entre nuvens e há 20% 
de possibilidade de chuva na 

Capital. A mínima será de 20°C 
e máxima de 30°C. Amanhã, na 
Capital, há sol e aumento de 
nuvens de manhã. Pancadas 
de chuva à tarde e à noite. A 
temperatura cai e a mínima 
registrada será de 15°C e a má-
xima não vai passar dos 24°C. 
Na quinta-feira (9), fica ainda 
mais frio. O sol fica encoberto 
por nuvens e os termômetros 
registram mínima de 13°C e 
máxima de 23°C. Já na sexta-
-feira (10) a temperatura sobe 
e fica entre 16°C e 29°C na Ca-
pital. Corumbá tem previsão de 
sol para a semana inteira, mas 
a temperatura deve começar 
a cair a partir de amanhã (8), 
quando os termometros vão 
registrar mímima de 14°C e 
máxima de 30°C. 

200, agora o número de apoia-
dores passa de 300”, afirmou 
Benites. O protocolo tem o in-
tuito de reduzir o número de 
pacientes que precisam passar 
por leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). 

O médico e ex-secretário 
municipal de Saúde Marcelo 
Vilela também participou da 
produção do documento. Ele 
ressalta que a principal mu-
dança será que o profissional 
poderá receitar e realizar o 
acompanhamento do paciente 
sem a necessidade da confir-
mação por meio do exame, mas 
sim com a identificação por 
meio dos sintomas apresen-
tados. “O tratamento só surte 
efeito se ministrado logo no 
início, o que é o maior desafio, 
pois os exames não confirmam 
logo a doença, eles só vão 
confirmar depois de sete ou 
dez dias, e com isso o médico 
já ministraria a medicação 
a partir do momento em que 
constatar a contágio através 
dos sintomas”, assegurou.

A presidente da AMMS (As-
sociação Médica de Mato Grosso 
do Sul), Maria José Maldonado, 
explicou que a instituição apoia 
a implementação do protocolo 

de tratamento precoce na Ca-
pital. “A entidade está apoiando 
já em consonância com a AMB 
[Associação Médica Brasileira]. 
Estudos científicos bem con-
trolados ainda não existem, 
porém existem observações que 
ocorreram em vários lugares do 
Brasil. A Unimed de Belém [PA] 
fez lá [o protocolo.] A cidade 
de Porto Feliz [SP] adotou o 
protocolo de profilaxia e. coin-
cidência ou não, eles tiveram 
uma diminuição expressiva dos 
casos [de coronavírus] nessas 
regiões”, ressaltou. Maldonado 
afirmou que a associação apoia 
os médicos que quiserem adotar 
o protocolo. “Isso é importante 
para que o profissional tenha 
segurança na prescrição [dos 
medicamentos] e o médico po-
derá prescrever a profilaxia 
para quem teve contato com 
casos positivos para COVID-
19, que é o uso da cloroquina, 
ivermectina, zinco e vitamina 
D”, frisou. De acordo com a pre-
sidente, a AMMS apoia o proto-
colo baseando-se nos critérios 
da Declaração de Helsinki, um 
documento editado pela WMA 
(Associação Médica Mundial), 
que norteia os princípios éticos 
da pesquisa em seres humanos. 

Implantação
Os medicamentos utilizados 

nesse enfrentamento são re-
ceitados no combate de outras 
doenças e o conhecimento da 
população gerou a busca exa-
gerada nas farmácias. Além 
disso, mesmo que o protocolo 
seja aprovado pelo município, 
é necessário que o paciente dê 
autorização e de um termo de 
responsabilidade médica. O 
secretário municipal de Saúde, 
José Mauro Filho, aponta que 
a Sesau (Secretária Municipal 
de Saúde Pública) tem se pre-
parado para realizar esse 
abastecimento com os medi-
camentos. “Nós solicitamos 
tanto ao Ministério da Saúde 
para que possa ser iniciado 
esse protocolo. Nós estamos 
também iniciando o processo 
de compra, já encaminhamos 
o pedido para a indústria far-
macêutica do Exército [Brasi-
leiro] e também estamos em 
conversa com as farmácias 
para ver se eles podem dis-
ponibilizar o material através 
de licitação. É difícil definir 
o quanto tudo deve custar, 
pois existia um valor antes da 
pandemia e agora esse preço 
é outro”, frisou.
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