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Apreocupaçãocomasaúde
aumentoumuito por conta
da pandemia da covid-19,
mas criou uma contradi-
ção: pessoas com outras
doençasdeixaramdeprocu-
rar atendimento. Médicos
têm notado a ausência de
pacientes em tratamento e
a queda nos serviços emer-
genciais. As análises clíni-
cas e os exames de imagem
nãorelacionadosaocorona-
vírus também caíram cerca
de70%noPaís.
Omedodecontaminação

pelo vírus pode ser uma ex-
plicação para este fenôme-
no,mas os especialistas em
Saúde alertam para o risco
queocomportamentotraz.
“Comacovid-19,começa-

mos a perceber redução de
pacientes que procuravam
poratendimentocardiovas-
cular,principalmentedoen-
çacoronarianaaguda”,afir-
ma o chefe do serviço de
cardiologia da Santa Casa
de Santos, Carlos Alberto
CyrilloSellera.

Segundo ele, os pacientes
ficam preocupados em se
contaminar e deixam de
procurar socorro no mo-
mento adequado. E quan-
dooassunto sãoasdoenças
cardiovasculares,o tempoé
fundamental e pode ser a
diferença entre viver ou
morrer,alertaCyrillo.
“Essa foi uma situação

mundial, não só no Brasil.
Tanto que as estatísticas
mostraram aumento na
mortalidade pela não ida
ao hospital”, afirma o car-
diologista,queaindadesta-
caquenoshospitaisháaten-
dimentoseparadoparasus-
peitos de covid-19 e outros
serviçosdeemergência.
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Outraevidênciasobreono-
vo cenário provocado pelo
coronavírus é um dado da
Associação Brasileira de
Medicina Diagnóstica
(Abramed).Conformeadi-
retora executiva da entida-
de,Priscilla FranklimMar-
tins, houve queda de 70%
nosdiagnósticosdeassocia-
dospeloPaís.
“Oimpactoocorreu,prin-

cipalmente, nos exames de
imagem.Issoacontecepor-
quemuitoslaboratóriosofe-
recemcoletadomiciliarpa-
ra as análises clínicas. Mas
nocasodos examesde ima-
gem, o paciente precisa se
deslocaratéumaunidade”.
Para ela, esse é um qua-

dro que desperta atenção.
“As outras doenças não es-
peramacovid-19passarpa-
ra maltratar o paciente. E
muitas vezes os exames au-
xiliam de forma decisiva as
açõesdosmédicos”.Poster-
gar umexame, afirmaPris-
cilla, pode significar colo-
caravidaemrisco.
Por outro lado, ela vê

compreocupaçãoademan-
da represada. “Isso tam-
bém coloca em risco a saú-
de financeira das empre-
sas.Eseelasnãosobrevive-
rem, como poderão aten-
derapopulaçãodepois?”
A diretora ressalta a im-

portância de os pacientes
procurarem o hospital em
casos de emergência e lem-
braqueoMinistériodaSaú-
de autorizou a telemedici-
na, o que permite às pes-
soas acessaremosmédicos,
aindaquedeformaremota,
emcasodedúvidas.

Recomendação é que aqueles que precisam de tratamento constante não o interrompam neste momento

ALERTAAPACIENTES

Doentecrônicodeixa
de irparaohospital
Cada vez mais comum na pandemia, a situação preocupa médicos

ASociedadeBrasileira deOncologia Clínica fezumalerta para
quepacientes comcâncer não interrompamseus tratamentos.Na

BeneficênciaPortuguesadeSantos, a radioterapeutaHerbeni Cardoso
Gomesafirmaqueaunidadeconseguiumanteroatendimentoemdia.
“Nossospacientes nãopararamdevir napandemia.Os casos novos,
comoemqualquer ocasião, sãoatendidos e têmtratamento iniciado
imediatamente”.Odiretor técnicodaBeneficênciaPortuguesa,Mario

daCostaCardosoFilho, reforçaanecessidadedepacientesnão
abandonaremoserviçomédicopor causada covid-19,masaponta
um ladopositivo notadonasúltimas semanas. “Semprehouveuso
equivocadodopronto-socorro, queéparaemergência. Quemtem

doençaeletiva deve ir aambulatório ouconsultório”. Opronto-socorro,
explica, deve ser procuradoemcasosdedoraguda, alteraçõesem
sinais vitais, apendicite agudaeacidentesde trânsito, entreoutros.
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