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Aponte a câmera do seu celular para o QR Code
e faça agora o download da Inovar/Covid-19.

Sua saúde
merece
um cuidado
especial

Caso precise, contamos 
também com Exames de 
sorologia IgM e IgG/IgA
e IgG para Covid-19.

*20% de desconto para
profissionais de saúde.

 Qualidade e
      segurança
 andam juntas
    no Image.

O Image acredita que somente com cooperação e

cuidado de todos conseguiremos superar esse momento 

desafiador em que vivemos. Mesmo distantes, estamos 

mais próximos e não poderia ser diferente com o Image, 

seus pacientes e colaboradores. 

Por isso, remodelamos nossa atuação para garantir a 

qualidade e segurança em saúde em todos os processos 

de atendimento, coleta e limpeza que seguem rigorosa-

mente diretrizes padronizadas de biossegurança com

as devidas paramentações e uso de EPIs.

https://revistaabm.com.br/
http://www.imagememorial.com.br/


EDITORIAL
Caros,

Despeço-me da presidência da ABM com a certeza de ter me comprometido 
com a gestão da entidade, com o permanente estímulo ao associativismo 
dos médicos e pela constante participação nas lutas pela defesa de nossa 
profissão. Recebi a entidade das mãos do colega e amigo Dr. Antonio Carlos 
Vieira Lopes (Toninho) em excelente estado e prometi, a mim mesmo, que 
a entregaria melhor do que recebi. E é esse o desafio que lanço a Dr. Cesar 
Amorim, que tomará posse como presidente em outubro próximo: que, ao 
final de seu mandato, a “Casa do Médico” na Bahia esteja em condição ainda 
melhor do que a atual.

Durante os dois mandatos em que estive à frente da entidade, implantamos 
uma gestão profissionalizada, definindo metas e desafios para cada um 
dos departamentos. Criamos unidades de negócios com sistema de gestão 
integrada de todos os centros de custos e resultados. Lançamos programas 
internos de redução de custos e despesas. Realizamos algumas reformas na 
sede, em Ondina, de pavimentos, refeitório, fachada principal; investimos nos 
auditórios, reestruturando sistemas de áudio e vídeo.

Recuperamos sócios ligados à Qualicorp, incorporamos totalmente o 
INESS à ABM e apresentamos nossos diferenciais para outras regionais 
da Associação Médica Brasileira. Na área de comunicação, lançamos um 
site mais interativo, o perfil no instagram (@abmedicina), canal no Youtube 
e uma revista digital em saúde. E iniciamos uma produção permanente de 
lives, com convidados que têm trazido informações úteis e esclarecedoras a 
médicos e à sociedade em geral.

Realizamos melhorias nas instalações do INESS e da Sede Social com 
diversas obras, implantamos sistema de irrigação e drenagem eletrônica 
no campo de futebol principal da Sede Social, entre outras ações. Também 
fizemos diversos mutirões de saúde, em parcerias com sociedades de 
especialidades.

Durante a pandemia, juntamente com a AMB, doamos faceshields a alguns 
hospitais da Bahia. Já em parceria com a Qualicorp, doamos máscaras e 
testes de Covid-19 a outras instituições.

Na área de Defesa Profissional, dissemos NÃO ao Revalida Light, à 
multiplicação sem critérios de escolas de Medicina e lutamos contra o 
criminoso programa Mais Médicos. Reivindicamos diversas vezes a carreira 
médica de Estado e apoiamos o projeto original do Médicos pelo Brasil.

Enfim... encerro aqui meu último editorial da nossa revista eletrônica, 
desejando uma excelente gestão para a nova diretoria!

E para todos vocês, uma ótima leitura!

Robson Moura
Presidente da ABM

Rua Baependi, 162, Ondina. 
Salvador-BA.

CEP: 40170-070 
Tel: (71) 2107-9666.
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ABM realiza live 
ABM & Sua Saúde  

ABM e Qualicorp doam testes rápidos e máscaras

INESS realiza 10ª 
edição do ATLS 

Chapa Trabalho e Compromisso é eleita

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) 
realiza quinzenalmente, nas quintas-feiras, 
a live ABM & Sua Saúde, com apresentação 
do Diretor de Defesa profissional da asso-
ciação, Dr. César Amorim. Ele entrevista vá-
rios especialistas de diferentes áreas para 
falar sobre diversas doenças, prevenção, 
tratamentos. As lives são voltadas para a 
comunidade em geral, e as pessoas podem 
enviar as perguntas antecipadamente para 
o e-mail: abmresponde@gmail.com ou fa-

Para ajudar a população no combate à pandemia do novo coronavírus, a ABM 
e a Qualicorp – administradora de planos de saúde coletivos – realizaram do-
ações para pacientes da saúde pública. Foram 2,2 mil testes rápidos para 
detecção da Covid-19 e 2,5 mil máscaras N95 para três hospitais da Bahia: 
Hospital Aristides Maltez (HAM), Hospital Santo Antônio / OSID e Hospital 
Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana.  

O presidente da ABM, Dr. Robson Moura, idealizador das doações para 
os três hospitais, acredita que ações como essa demonstram o reconhe-
cimento aos profissionais de saúde na batalha contra a Covid-19. 

O Instituto de Ensino e Simulação em Saúde (INESS), 
da Associação Bahiana de Medicina (ABM), promo-
veu, nos dias 15 e 16 de agosto, a 10ª edição do 
curso “ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trau-
ma”. Realizada pela primeira vez na Bahia, ela repre-
senta a última atualização do Comitê de Trauma do 
Colégio Americano de Cirurgiões, que incorporou 
uma série de novidades no seu formato pedagógi-
co e conteúdo, com o que há de mais atualizado no 
atendimento ao trauma no mundo. 

O objetivo é oferecer um método seguro de avaliar 
e tratar pacientes vítimas de trauma segundo prio-
ridades nas chamadas “horas de ouro”, permitindo 
assim que a vítima tenha oportunidade de receber 
o tratamento definido e se reabilitar para retornar às 
atividades habituais que ela tinha antes do evento 
traumático. O primeiro curso do ATLS foi realizado 
em 1980 e desde então foi atualizado dez vezes e 
realizado em mais de 40 países.

Com grande quantidade de votos em 
comparação às eleições anteriores da As-
sociação Bahiana de Medicina, a Chapa 
Trabalho e Compromisso foi eleita pelos 
médicos baianos para representar a dire-
toria da ABM no triênio 2021-2023. O pre-
sidente eleito é Dr. César Amorim, atual 
diretor de Defesa Profissional da entida-
de. Já o vice-presidente será Dr. Nivaldo 
Filgueiras, que também integra a diretoria 
atual.

O resultado da eleição só comprova que 
os anseios da categoria médica baiana es-

Grupos de pesquisa baianos têm artigos em 
publicações internacionais

Fruto de um trabalho de dois anos e meio, a par-
ceria do grupo de pesquisa GEMINI, de grande 
destaque em pesquisa médica, junto ao grupo 
MONSTER Initiative (uma rede multinacional 
em ciência médica com sede na Bahia), ge-
rou três publicações internacionais de artigos, 
com outros três em revisão. As publicações 
também tiveram a participação de alunos de 
quatro universidades, como coautores.

Os trabalhos do grupo GEMINI começaram 
após tratativas envolvendo Dr. Nivaldo Fil-
gueiras, vice-presidente eleito da ABM, e Dr. 
Sydney Agareno, ainda no início de 2015, so-
bre a implantação de um núcleo de pesquisa 
no Hospital da Cidade. Há cerca de dois anos 
e meio, houve a possibilidade de ampliação 
do projeto, após o encontro de Dr. Nivaldo 
com Dr. Bruno Bezerril, diretor científico do 
Monster, médico pesquisador da Fiocruz e 
professor adjunto da Vanderbilt University e 
da Johns Hopkins School of Medicine. A par-
tir daquele momento, eles iniciaram estudos 
em conjunto, contribuindo para que pesqui-
sas feitas na Bahia pudessem ultrapassar as 
fronteiras nacionais.

No Brasil, a rede colaborativa do grupo 
MONSTER possui centros em Manaus, Rio de 

Veja 
vídeo

Veja 
vídeo

Confira vídeo do Dr. 
Nivaldo Filgueiras

Confira vídeo do Dr. 
Rodrigo Menezes

Clique para ver vídeo sobre o tema

tão contemplados nas pro-
postas apresentadas pela 
Chapa durante a campa-
nha. Entre elas, merece 
destaque a continuidade 
a excelente parceria das 
entidades médicas (ABM, 
Cremeb e Sindimed) através 
do COSEMBA, na luta pela pro-
fissão médica em nosso Estado.

A votação aconteceu entre os dias 21 e 
31 de agosto, de forma presencial na sede 
da ABM, e através de meios eletrônicos.

zer as perguntas duran-
te a live. 

O presidente da ABM, Dr. 
Robson Moura, continua 
semanalmente com as 
lives institucionais. Em 
um dos bate papos, Dr. 
Robson foi entrevistado 
pela vice-presidente da 
ABM, Dra. Claudia Gal-
vão, quando fez o seu 
balanço de gestão. 

Veja 
vídeo
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Confira matéria completa AQUI

Janeiro e Salvador. Só no ano passado, o gru-
po teve mais de 30 artigos publicados. E de 
acordo com Dr. Bruno, que também integra o 
quadro de pesquisadores associados ao NIH 
– National Institute of Health, os artigos dão 
sugestões de novos biomarcadores, novos 
modelos preditivos de desfechos desfavo-
ráveis em pacientes com HIV, tuberculose, 
malária, leishmaniose e uma série de outras 
doenças, além de testar algumas vacinas e 
novas terapias individualizadas.

O grupo GEMINI também foi responsável por 
abrir portas para recém-formados em medici-
na, como foi o caso do Dr. Rodrigo Menezes.

https://www.abmnet.org.br/noticias/2020/09/17/grupos-de-pesquisa-tem-artigos-publicados-em-campo-internacional.html
https://www.youtube.com/watch?v=V36j4GGP0xI&feature=youtu.be&ab_channel=REVISTAABM
https://revistaabm.com.br/videos/entrevista-nivaldo-filgueiras-1
https://revistaabm.com.br/videos/entrevista-rodrigo-menezes-1
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Guia Médico chega à Bahia 

Com o intuito de contribuir para a busca por um 
médico especialista, a Associação Bahiana de 
Medicina (ABM), em parceria com a Medguias, 
lançou no dia 10 de agosto, em reunião na sede 
da ABM, o Guia Médico BA, na versão impressa 
e on-line (www.guiamedicoba.com.br). Através 
dele, é possível encontrar, em um só lugar, infor-
mações essenciais sobre médicos, como espe-
cialidade, contato e endereço de atendimento. 

A plataforma funciona como uma ferramenta on-
-line, responsável por catalogar, de forma organi-
zada e atualizada, diversos médicos especialistas 
registrados no Conselho Regional de Medicina do 
Estado da Bahia (CRM), além disso é feita che-
cagem total dos dados de cada um desses pro-
fissionais em consulta ao cadastro do Conselho 
Federal de Medicina (CFM). O diferencial do Guia 

Homenagem a Elsimar Coutinho I 

Cientista reconhecido inter-
nacionalmente, Elsimar 

dedicava-se às pesquisas 
em reprodução humana, 
com ênfase em contra-
cepção. Com sua primei-

ra formação em Farmá-
cia, depois graduou-se em 

Medicina, pela Faculdade de 
Medicina da Bahia da Universidade Federal. Na 
vida profissional, exerceu com brilho invulgar 
o magistério em ambas as faculdades, tendo 
sido professor titular, ensinando fisiologia e 
bioquímica clínica, para posteriormente, dedi-
car-se ao estudo da reprodução humana, com a 
criação do Centro de Pesquisas da Maternida-
de Climério de Oliveira, onde exerceu o papel de 
pesquisador principal. 

Dotado de uma simpatia invulgar, era simples e 
modesto no trato com as pessoas. Na prática 
médica, teve uma notável atuação, com ênfase 
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Médico é que, além de ser chancelado por entida-
des médicas, ele é auditado pelo Codame (órgão 
fiscalizador da publicidade pública). 

no tratamento medicamentoso da endometrio-
se e do tratamento hormonal da menopausa. 

Na Academia de Medicina da Bahia, foi Mem-
bro Titular, além de ter sido eleito para ocupar a 
presidência da entidade, cargo que ocupou com 
muita competência. Em função dos seus notá-
veis méritos, foi elevado à condição de Membro 
Emérito da entidade. 

O confrade Elsimar Metzker Coutinho, de imortal 
passa ao grupo dos encantados e continuará a 
merecer, de todos que tiveram a honra de com 
ele conviver, a gratidão pela contribuição à me-
dicina e a saúde da mulher. 

Aos familiares, apresentamos as nossas senti-
das condolências e agradecemos por dividi-lo 
conosco. 

Salvador, 17 de agosto de 2020.  

Dr. Antônio Carlos Vieira Lopes 

Confira a homenagem da Dra. Ilsa Prudente a Elsimar Coutinho AQUI 
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Anúncio Clínica da Obesidade.pdf   1   16/09/2020   17:02:54

https://www.abmnet.org.br/noticias/2020/08/19/homenagem-a-elsimar-coutinho-por-dra-ilsa-prudente.html
https://www.clinicadaobesidade.com.br/
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MUDAR PARAtransformar
O isolamento social levou mui-

tas pessoas a assumirem, ou 
descobrirem, novas ativida-

des em casa. Algumas aprenderam 
ou voltaram a cozinhar, a cultivar 
horta, cuidar melhor do jardim ou 
mesmo aproveitaram para fazer 
mudanças na decoração, otimi-
zando ambientes e até realizando 
algumas reformas. Criar um espa-
ço apropriado para o home-office 
foi o campeão entre as obras. Mas, 
varandas, cozinhas e quartos dos 
filhos também receberam ajustes e 
ampliações, para atender às neces-
sidades de ter mais gente em casa, 
e por mais tempo. 

Foi o que levou o cirurgião vascular 
Gilmar Santos a mexer no escritório 

Saraiva, que nesse período aprovei-
tou para deixar o seu ambiente, e o 
dos outros também, mais práticos e 
equilibrados para captar energia po-
sitiva e serenidade. Foi o que ela fez 
no apartamento da médica Joana 
Pessoa. Além de um home office no 
quarto, organizou um cantinho para 
o espaço zen, uma academia, colo-
cou novos adornos e acessórios no 
quarto, e incrementou o hall de en-

10 | Revista da ABM • Setembro 2020

Durante a quarentena, muita gente aproveitou para fazer 
mudanças e reformas em casa 

Mara Saraiva

“Durante o 
isolamento, 
as pessoas se 
voltaram mais 
para seus lares 
e perceberam a 
necessidade de 
fazer mudanças 
em todos os 
sentidos.”

da sua casa, que, de uma hora para 
outra, passou a ser o espaço mais 
ocupado, ao se tornar o home-offi-
ce para o casal e o home-school 
para os filhos. “O escritório passou 
a ser usado por todos, e, com as li-
ves que passamos a fazer e as au-
las online das crianças, sentimos a 
necessidade de fazer mudanças”, 
afirmou. O ambiente foi todo refor-
mulado, com ampliação de espaço, 
novas cores, nova iluminação, e no-
vos elementos, para dar apoio às 
atividades online.  

Além do home-office do Dr. Gilmar, 
a designer Mara Saraiva também 
ajudou outras famílias a darem 
cara nova a seus ambientes. Ela 
transformou uma varanda gourmet 
em um espaço especial de socia-
lização para a família; fez reforma 
geral no quarto e no banheiro de 
adolescentes, que passaram usar 
mais o espaço; e deixou a suíte de 
uma agente de saúde transforma-
da em um mini spa, personalizado 
para o momento de relaxamento 
após um dia estressante de traba-
lho. “Durante o isolamento, as pes-
soas se voltaram mais para seus 
lares e perceberam a necessidade 

ALÉM DO JALECO

Mara Saraiva Mila Saraiva 

@marasaraiva_interiores @milasaraiva

Home-office do Dr. Gilmar ANTES e DEPOIS 

de fazer mudanças em todos os 
sentidos. Uns para ampliar, outros 
para adaptar e outros apenas para 
ter mais aconchego”, destacou.  

Mudar para transformar 

Fazer adaptações em casa continu-
ará a ser bem vindo daqui para fren-
te, segundo analisa a designer Mila 

Mudanças no apartamento da Dra. Joana Pessoa

https://www.instagram.com/marasaraiva_interiores/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/milasaraiva/?hl=pt-br
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trada com um banco para a troca 
de calçados e espaço para o kit de 
proteção, com máscaras e álcool. 
“Estamos passando por um período 
de afastamento social, onde o zelo 
pela saúde está sendo crucial”. 

Ambientes que priorizem o bem-es-
tar será tendência mundial também 
na opinião da designer Mila Carame-
lo, que, neste período de isolamento, 
trabalhou em vários projetos, alguns 
focados nesse aspecto. “O isola-
mento serviu como um acelerador 
de tendências mundiais de design 
que visam o bem-estar, como os mo-
vimentos Savoring, o Urban Jungle 
e o Hygge. São tendências que têm 
como princípio a conexão com a na-
tureza”, citou. Segundo ela, pesqui-
sas já demostraram que a natureza 
ou elementos que simulam a nature-
za trazem efeitos positivos capazes 
de ajudar a reduzir o estresse, os 
níveis de pressão arterial e a frequ-
ência cardíaca, “e contribuem para 
aumentar a produtividade, a criativi-
dade e a saúde emocional”, informa 
a designer.

ALÉM DO JALECO

QUER MAIS DICAS?  
Vá até o nosso site e veja 16 dicas simples e bacanas que as designers 
indicaram para deixar sua casa repaginada, mais aconchegante e com 
energia boa, que tanto precisamos nestes dias difíceis!

Mila Caramelo

@mc8interiores

Mila Saraiva

“Estamos passando por um período de 
afastamento social, onde o zelo pela saúde 

está sendo crucial”

Nova tendência prioriza maior conexão com a natureza

O Horto
Florestal vai
ganhar um novo
morador: você.

VENDAS:

REALIZAÇÃO:

Em conformidade com a Lei nº4591/64, as fotos, ilustrações, equipamentos, móveis, iluminação e vegetação deste material são meramente ilustrativas e não fazem parte dos bens e serviços a serem entregues pela Vendedora, por se tratar de um bem a ser 
construído. O detalhamento dos serviços e acabamentos que farão parte deste empreendimento constam do memorial de acabamentos. *O enquadramento do empreendimento no programa municipal “IPTU Verde” está sujeito à aprovação do órgão competente 
e à classificação da categoria (bronze, prata ou ouro), podendo variar conforme necessidade de modificações técnicas do projeto do empreendimento, portanto não há garantia de que o enquadramento efetivamente ocorrerá. Alvará de construção N.22.830 e 
Memorial de Incorporação registrado no cartório do 3º Registro de Imóveis de Salvador-Ba, sob nº R-1 da matrícula 118.987, tendo por responsável técnico: Antônio Caramelo CAU/BA A76240-7.

71 99732-2532

Primainova.com.br

4 Suites no H�to

Um projeto primoroso em cada detalhe. 

Conheça o Horto Parque Barcelona, um 
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Após 12 anos de tramitação no Judiciário, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) decidiu que é ilegal 
o pedido de exames, consultas e prescrição de 

lentes por optometristas. Estes também não podem 
instalar consultórios, confeccionar e vender lentes de 
grau sem prescrição médica, escolha, indicação ou 
aconselhamento sobre o uso, bem como o fornecimen-
to de lentes sem apresentação da fórmula de um médi-
co especialista. 

O presidente da Sociedade de Of-
talmologia da Bahia (SOFBA), 

Amilton Sampaio, afirmou que 
a entidade considerou uma 
importante vitória jurídica, 
ao considerar improcedente 
ação de Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 131, pro-
posta pelo Conselho Brasileiro 

de Óptica e Optometria (CBOO). 

VISÃO DEjustiça
STF decide que pedido de exames, consultas e prescrição de 

lentes são exclusivos de oftalmologista

Amilton Sampaio, 
presidente da Sociedade 
de Oftalmologia da Bahia 

(SOFBA)

“O oftalmologista é o 
médico especialista 

na saúde ocular, 
capacitado para 

diagnosticar e tratar 
problemas da visão, 

fazer exames e realizar 
cirurgias, quando 

forem necessárias.”

A conselheira da SOFBA e vice-
-presidente da Associação 
Bahiana de Medicina (ABM), 
Claudia Galvão, lembra que 
a decisão ratifica o que já 
era lei. “O que entendo como 

importante é que a confirma-
ção de uma peça legal, que 

pode ser questionada, posto que 
vivemos também na dependência 

de tempo e suas vicissitudes, sustenta uma assertiva 
inicial, diria até antiga. Por outro lado, o que está posto 
em lei, questionado, e reposto novamente em lei, em 
sua maior instância, adquire, talvez, um peso maior no 
sentido do seu cumprimento”, afirmou. 

Encaminhamento 

O óptico não faz avaliação da visão, nem prescreve ócu-
los. Isso é função do oftalmologista. Amilton Sampaio 
lembra que, quando se faz necessário o uso de óculos, 
o médico encaminha o paciente para o óptico. A for-
mação de um óptico, segundo ele, permite sua atuação 
nas áreas técnica e de laboratório de produtos oftálmi-
cos, sendo sua função interpretar o receituário médico, 
produzir lentes, montar e consertar óculos, cuidando 
de sua manutenção, e orientar na escolha do modelo 

“O objetivo da ação era declarar inconstitucionais os 
artigos dos decretos estabelecidos nos anos de 1932 
e 1934. O princípio básico destes é a separação das 
atividades de prescrição e de venda de lentes para ga-
rantir o melhor atendimento aos pacientes em todos os 
sentidos, inclusive no econômico”, afirmou.  

Para Sampaio, a decisão do STF garante que os cida-
dãos terão a sua saúde ocular cuidada pelos profissio-
nais preparados científica e eticamente: os médicos 
oftalmologistas. “O oftalmologista é o médico espe-
cialista na saúde ocular, capacitado para diagnosticar 
e tratar problemas da visão, fazer exames e realizar 
cirurgias, quando forem necessárias. Por isso, é tão 
importante ter certeza de que quem o atende é real-
mente o profissional médico”, afirmou. Ele destaca 
que especialista, além de conhecer toda a estrutura 
dos olhos e estar apto a identificar problemas ocula-
res mesmo antes dos primeiros sintomas, tem forma-
ção em medicina, e pode identificar outras doenças 
que venham a interferir na qualidade da visão. 

Segundo estimativa da IAPB (Internatio-
nal Agency for the Prevention of Blind-
ness), 75% dos casos de cegueira ou 
baixa severa da acuidade visual são evi-
táveis. Por isso, a consulta com o médi-
co oftalmologista é fundamental para o 
diagnóstico precoce, tratamento das do-
enças oculares e prevenção da cegueira.

Anote  

ESPECIAL

mais adequado e armação de acordo com a necessi-
dade apresentada pelo paciente. “A inversão desta or-
dem poderia gerar sérios prejuízos à saúde ocular dos 
pacientes”, citou. 

O presidente da SOFBA lembra que os erros refrativos 
são patologias e devem ser diagnosticados e trata-
dos por médicos, e a consulta com o oftalmologista 
é o momento ideal para, além de corrigi-los, realizar o 
diagnóstico precoce e tratamento das diversas pato-
logias oculares. 



RETOMADA
Clínicas e consultórios se adequam para garantir 

segurança à saúde dos pacientes 

Hora da

Com a retomada do atendimen-
to nas clínicas e consultórios, 
novos procedimentos são to-

mados para seguir os protocolos de-
terminados em relação à Covid-19. 
Em Salvador, a prefeitura elaborou e 
divulgou um conjunto de medidas, 
mas, segundo os gestores médicos, 
além destas normas, será necessá-
rio que as unidades adotem alguns 
processos que visem proporcionar 
mais tranquilidade e segurança aos 
pacientes.  

Embora as autoridades sanitárias 
tenham desenvolvido protocolos 
importantes (portal Anvisa) para a 
reabertura segura das atividades, de 
acordo com o médico Thiago Doura-
do, sócio gestor da IMA (Infectologia 
Multidisciplinar Aplicada) - empresa 
que presta consultoria e treinamen-
to para a melhoria dos protocolos de 
segurança biológica -, cada unidade 
tem uma realidade, com público, 
operações e riscos diferentes. Mas 
todas necessitam se adequar.  

“É fundamental que clínicas e con-
sultórios se organizem para que os 
pacientes com suspeita da Covid-19 
não se encontrem com os pacientes 
com outros tipos de demanda. E, 
para isso, além de cumprir os pro-
tocolos sanitários, será necessário 
organizar os fluxos de atendimen-
to, triagem dos pacientes e organi-

exames, que passaram a ser envia-
dos pela web. “São mudanças com 
o objetivo de agilizar o atendimen-
to e, ao mesmo tempo, reduzir a 
permanência nas dependências do 
Centro Médico”. A clínica também 
oferece o teleatendimento, quando 
se fizer necessário. 

Dr. Allan destaca que, a partir de 
agora, o fluxo nas unidades de saú-
de será diferente, e possivelmente 

a realocação de profissionais, com 
agendas mais cheias para recep-
ções mais vazias, para equilibrar o 
movimento em cada andar. “Assim, 
vamos evitar que haja aglomeração 
na espera”, reforça Allan Rêgo. Médi-
cos e equipe também respondem a 
um questionário pela web e, se testar 
positivo para qualquer sintoma, um 
e-mail é enviado para o setor de Me-
dicina do Trabalho para que o profis-
sional seja devidamente abordado. 

Além disso, foi criada uma ala es-
pecífica para os pacientes sintomá-
ticos respiratórios, e desenvolvida 
uma campanha para desestimular 
a ida de acompanhantes. “Quem 
puder vir sozinho é melhor, assim 
ajuda a reduzir o fluxo nas depen-
dências da unidade. E se tiver que 
vir acompanhado, deve ser apenas 
com uma pessoa”, orienta o gestor. 
Outro procedimento adotado pela 
unidade é a diminuição das visitas 
de representantes da indústria far-
macêutica, que agora passam a ser 
virtuais sempre que possível, e a 
criação de um pré-cadastro enviado 
aos pacientes antes da realização 
de exames. O envio dos documen-
tos, tanto pelos pacientes quanto 
para as operadoras de saúde, tam-
bém ocorre de forma virtual, assim 
como o laudo de quase 100% dos 
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“(...) PARA ISSO, 
ALÉM DE CUMPRIR 
OS PROTOCOLOS 
SANITÁRIOS, 
SERÁ NECESSÁRIO 
ORGANIZAR 
OS FLUXOS DE 
ATENDIMENTO, 
TRIAGEM DOS 
PACIENTES E 
ORGANIZAÇÃO 
DO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO”

“SÃO MUDANÇAS 
COM O OBJETIVO 
DE AGILIZAR O 
ATENDIMENTO 
E, AO MESMO 
TEMPO, REDUZIR A 
PERMANÊNCIA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO 
CENTRO MÉDICO”

Thiago Dourado

Allan Rêgo

zação do horário de atendimento”, 
orienta Dourado.  

É o que está fazendo o Centro Mé-
dico Cardio Pulmonar, que adotou 
diversas medidas protetivas. “De 
forma geral, houve uma redução 
expressiva nas consultas e exames 
durante a pandemia. Mas, agora, 
com a retomada, é importante ado-
tar todos os procedimentos para 
garantir que os pacientes não ne-
gligenciem sua saúde e possam 

procurar a unidade com segurança”, 
explica o médico Allan Rêgo, gestor 
do centro médico. 

Além de cumprir os protocolos de 
higienização, espaçamento nos as-
sentos e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para a equipe, os pro-
cedimentos adotados pelo Cardio 
Pulmonar envolvem desde a triagem 
dos pacientes, com preenchimento 
de questionário; indagação de sinto-
mas e aferição de temperatura; até 

menor em função da própria pande-
mia, que gera receio a quem preci-
sa procurar atendimento, e isso vai 
exigir muito mais empenho no que 
diz respeito à segurança. “Cada vez 
mais as instituições terão que estar 
com protocolos de segurança bem 
desenhados e rotinas bem estabele-
cidas”, reforça.

Clique e 
leia no site:

Clique e leia o Protocolo Setorial da 
Prefeitura de Municipal de Salvador para

Covid-19: cuidados 
e prevenção 
precisam continuar

Telemedicina: 
entenda

2 M
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Clínica e Consultórios
Fotos: Igor Grecco

https://www.revistaabm.com.br/blog/covid-19-os-cuidados-e-a-prevencao-precisam-continuar-apos-a-quarentena
https://www.revistaabm.com.br/blog/a-telemedicina-e-importante-durante-a-pandemia
http://www.saude.salvador.ba.gov.br/vigilancia-sanitaria/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/5.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/
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Melhor entendimento da 
doença já reflete em queda 
da mortalidade

“Com as descobertas e novos 
tratamentos, o paciente tem muito 
mais chance de sair com vida de 
uma situação crítica, ou até de não 
evoluir de um quadro moderado 
para um grave ou crítico”

“O mais 
importante para 
este tratamento 
é ter um suporte 

adequado de 
assistência, com 
uma equipe de 

profissionais bem 
formados, médicos 

intensivistas, 
fisioterapeutas, 
entre outros”

As dúvidas sobre o novo coro-
navírus ainda são muitas, e 
cientistas do mundo inteiro 

tentam entender melhor o SARS-
-CoV-2. No enfretamento da doença, 
porém, os médicos avançaram em 
relação ao tratamento dos pacien-
tes, ao longo dos meses. O melhor 
entendimento da Covid-19 já reflete 
diretamente em uma queda da mor-
talidade nos hospitais. 

O infectologista Adriano Oliveira 
confirma os avanços, e destaca 
como principais o entendimento da 
fisiopatologia, ou seja, como o vírus 
promove o adoecimento. “Com isso, 
pudemos estabelecer estratégias de 
tratamento que reduziram sobrema-
neira a mortalidade. As duas princi-
pais foram o uso de corticoterapia e 
anticoagulação na chamada segun-
da fase da doença”, destacou. 

A evolução no conhecimento da do-
ença possibilitou o aprimoramento 
das práticas dentro de hospitais, a 
ponto de salvar muitas vidas.  Oli-
veira lembra que as taxas de mor-
talidade de pacientes críticos, em 
entubação mecânica de UTI, chega-
ram a 60% na Europa e até 80% nos 
Estados Unidos, e foram reduzidas. 
Não há, segundo ele, estatísticas 

oficiais do Brasil, mas no hospital 
onde ele trabalha, a taxa foi redu-
zida para menos de 15%. “Com as 
descobertas e novos tratamentos, 
o paciente tem muito mais chance 
de sair com vida de uma situação 
crítica, ou até de não evoluir de um 
quadro moderado para um grave ou 
crítico”, informou. 

Os avanços no tratamento direcio-
nados, sobretudo, a práticas e me-
dicamentos que já existiam e que 
tiveram seus usos adaptados para 
combater os efeitos do vírus no cor-
po, e não propriamente o vírus. “Usa-
mos medicamentos já conhecidos 
da medicina. Os dois principais são 
corticoide em doses moderadas e 
heparina. Nada novo foi criado. O 
que é novo é a estratégia de uso”, 
declarou o infectologista. 

O caso mais emblemático do Dr. 
Adriano foi o primeiro paciente críti-
co que atendeu. Ficou 83 dias inter-
nado, com cerda de 60 dias em intu-

Colocar o paciente de barriga para 
baixo é uma forma eficaz de liberar 
essa região posterior que está infla-
mada e fazê-la participar do proces-
so respiratória”, explicou. 

Tratada inicialmente como uma do-
ença respiratória, hoje se sabe que o 
vírus vai além dos pulmões, e pode 
afetar o fígado, rins, coração, siste-
ma digestivo e até o cérebro. O in-
fectologista afirma que a Covid atin-
ge principalmente os pulmões, mas 
é uma doença sistêmica. Outras 
regiões do corpo também carecem 
de atenção e estabilização. “O foco 
é o pulmão, mas a avaliação e o tra-
tamento devem estar voltados para 
todos os sistemas”, enfatizou.  

Suporte adequado

A infectologista Clarissa Cerqueira 
lembra que, historicamente, o tra-
tamento de doenças virais é mais 
complicado, em relação, por exem-
plo, a doenças bacterianas, que con-
tam com uma disponibilidade maior 
de antibióticos. No caso da Covid-19, 
não há um tratamento bem definido, 
mas sim um tratamento de supor-
te, de acordo com a demanda do 
paciente. “O mais importante para 
este tratamento é ter um suporte 
adequado de assistência, com uma 
equipe de profissionais bem forma-
dos, médicos intensivistas, fisiotera-
peutas, entre outros”, afirmou. 

Ela citou entre os principais avanços 
o uso de corticoides nos pacientes 
graves, o que virou um consenso en-
tre os especialistas. Os estudos clí-
nicos mostraram bons resultados. 
“Um paciente internado agora tem 
muito mais chances do que aqueles 
que foram internados no início da 
pandemia”, afirmou.  

TRATAMENTO

SAÚDE EM FOCO

Avanços no
da Covid

Adriano Oliveira

Clarissa Cerqueira

bação e ventilação mecânica. Hoje, 
ele está em reabilitação e já quase 
voltando para suas atividades pro-
fissionais. 

Entre as técnicas utilizadas está a 
chamada pronação, na qual o pa-
ciente fica de bruços. É uma prática 
antiga, usada no mundo todo para 
aumentar a quantidade de oxigênio 
que entra nos pulmões. Adriano 
Oliveira lembra que a Covid é uma 
doença que atinge principalmen-
te a região posterior dos pulmões. 
“Se você deita de barriga para cima, 
essa região fica comprimida, o que 
leva a uma perda de oxigenação. 
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SAÚDE EM FOCO

TESTADAS
Vacinas

na Bahia
Pelo menos quatro estudos estão sendo 

realizados no estado

A  Bahia tem sido escolhida para a realização 
de testes de vacinas contra a Covid-19, com 

estudos entre os mais adiantados no mundo. 
Uma delas é desenvolvida conjuntamente pela 
empresa alemã BioNTech e pela norte-america-
na Pfizer. Outra foi produzida pela Universidade 
de Oxford, do Reino Unido, em parceria com a 
biofarmacêutica AstraZeneca. A terceira é da 
Jansen-Cilag, uma divisão farmacêutica da Jo-
hnson-Johnson. E tem ainda a chamada Sput-
nik V, do governo russo.

A médica infectologista Ana Verena Mendes é 
a pesquisadora do Instituto D´Or de Pesquisa e 
Ensino que está à frente do estudo da vacina da 
Universidade de Oxford em Salvador. Segundo 
ela, por meio do Hospital São Rafael, os testes 
na Bahia incluirão 1,5 mil voluntários, geral-
mente indivíduos altamente expostos, princi-
palmente profissionais de saúde. Até o fecha-
mento desta edição, já haviam sido vacinadas 

Ana Verena Mendes

750 pessoas, com o envolvimento de mais de 
50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos e equipe de apoio.

Os testes desta vacina foram suspensos tem-
porariamente, mas logo retomados ainda neste 
mês de setembro. A farmacêutica AstraZeneca 
esclareceu que o protocolo de segurança foi 
acionado após um dos voluntários no Reino 

¹R$277,01 - Plano Es�lo Nacional ADS III - E (EF) (registro na ANS nº   482.823/19-2 ), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com copar�cipação e acomodação cole�va, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela de junho/2020 
- BA). A disponibilidade e as caracterís�cas da rede médica e/ou do bene�cio especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde cole�vos por adesão, conforme as regras da ANS. 
Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respec�vas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respec�vas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais 
e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2020.

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br/oferta

0800 799 3003

R$ 1

Só com a Qualicorp e com a ABM, 

você, Médico, tem condições especiais 

na adesão de um dos melhores planos 

de saúde do Brasil.

A par�r de:

278

com um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

PROTEJA
O ESSENCIAL

https://www.qualicorp.com.br/
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CLIQUE E VEJA

Já a vacina da Jansen-Cilag prevê a inclusão de até sete 
mil voluntários no Brasil, distribuídos entre Bahia, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas 
Gerais e Rio Grande do Norte.  
Saiba mais sobre a vacina da Jansen-Cilag AQUI

SAÚDE EM FOCO

Unido apresentar reação adversa 
que pode estar vinculada à vacina. 
A pausa, no entanto, não indica que 
haverá atrasos no processo de de-
senvolvimento.

O médico Rafael Moura é um dos 
voluntários. Para ele, sua decisão le-
vou em conta o dever como cidadão 
de tentar ajudar a ciência a comba-
ter a pandemia, e, de alguma forma, 
fazer parte da solução do problema. 

Rafael Moura

Edson Moreira

Segundo o cirurgião, o acompanha-
mento ocorrerá através de consul-
tas periódicas ao longo de um ano. 

Uma outra vacina, chamada ‘Spu-
tinik V’, também será testada no 
estado. Por meio de um acordo de 
confidencialidade entre os governos 
da Rússia e da Bahia, foi acertado 
que as informações científicas so-
bre o imunizante sejam repassadas 
para a Bahiafarma, que terá acesso 
à tecnologia usada na produção. O 
protocolo será submetido ao comitê 
de ética do Instituto Couto Maia, ao 
Conselho Nacional de Ética em Pes-
quisa (Conepe) e à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Os testes incluirão 500 voluntários.

Dois tipos 
No Centro de Pesquisa Clínica das Obras Sociais Irmã Dulce, o 
médico infectologista e doutor em Epidemiologia, Edson Moreira, 
lidera os estudos, na Bahia, de dois tipos de vacinas para Covid-19: 
BNT162b1 e BNT162b2, desenvolvidas pelas empresas BioNTech 
e Pfizer (Wyeth). Segundo ele, as duas tem o mesmo princípio, e 
a única diferença é que a b2 é dirigida para a espícula que tem na 
superfície do coronavírus, e a b1 é dirigida a um ponto específico 
de adesão à célula nesta espícula. “A primeira teve uma resposta 
um pouco melhor nas duas primeiras fases”, afirmou. 

Foram elegíveis aos testes pessoas entre 18 e 55 anos, profis-
sionais de saúde e de áreas essenciais, além de cidadãos que 
estão mais expostos. “Uma vez a vacina se mostrando eficaz, 
os dados serão apresentados às agências regulatórias em cada 
país para obter um registro. Uma vez registradas, poderão ser 
comercializadas e distribuídas”, in-
formou. Os estudos vão durar dois 
anos, mas estima-se que até o final 
deste ano já será possível concluir 
se a mesma é eficaz. De acordo 
com Dr. Edson Moreira, é difícil ter 
uma estimativa sobre quando a va-
cina estará disponível para vacina-
ção em massa, o que depende tam-
bém da avaliação das agências e do 
convencimento destas em conceder 
o registro. “Na melhor das hipóteses 
é que esteja licenciada e iniciada a 
comercialização no início do pró-
ximo ano ou até meados de 2021”, 
declarou. 

Confira mais 
informações 

sobre a vacina 

AQUI:

Informe Publicitário

A Prima Empreendimentos comemora a retomada e 
o reaquecimento do mercado imobiliário. No mês 

de outubro, serão iniciadas as obras do Horto Parque 
Barcelona, empreendimento de alto padrão planejado 
para integrar o Horto Florestal. Este será um marco da 
nova arquitetura do bairro no que se refere a conforto, 
acessibilidade, equipamentos, tecnologias e baixo custo 
de manutenção, aspectos valorizados para quem quer 
garantir a qualidade do investimento. São 41 andares 
com apartamentos de 3 ou 4 suítes, área privativa de 
171 m² e seis opções de plantas, que permitem maior 
flexibilidade e funcionalidade, possibilitando criar 
ambientes diferenciados, dentro de um mesmo espaço. 
Além disso, em breve, será lançado um novo residencial 
no Morro Ipiranga, na Barra.

No segmento hoteleiro a boa notícia é a reabertura 
do Hotel Fasano Salvador, primeira unidade do Grupo 
Fasano no Nordeste e de propriedade da incorporadora. 
O Hotel volta a funcionar em 08 de outubro, de forma 
gradual, com capacidade reduzida dos apartamentos 
e com operações e serviços limitados, para garantir a 
segurança e o bem-estar dos hóspedes, colaboradores 
e da comunidade em geral, com todas as práticas de 
segurança e bem-estar. Em conformidade com todos 
os protocolos de prevenção, o Hotel conquistou o selo 
SafeGuard, fornecido pelo Grupo Bureau Veritas, refe-
rência mundial de certificação em saúde e segurança.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda 
mais completa, o Fasano Salvador preparou programas 
especiais de reabertura. Para hospedagens de 3 ou 
4 noites, a última será cortesia. Já hospedagens de 7 
noites, as duas últimas serão cortesia. Outra novidade é 
o programa Sabores da Bahia, destinado a hospedagens 
de duas noites - sendo a segunda delas com 50% de 
desconto – café da manhã incluso, jantar com menu 
típico baiano pela Chef Tereza Paim e upgrade median-
te disponibilidade.

 traz novidades na Prima Empreendimentos

Este será um marco da nova arquitetura 
do bairro no que se refere a conforto, 
acessibilidade, equipamentos, tecnologias 
e baixo custo de manutenção, aspectos 
valorizados para quem quer garantir a 
qualidade do investimento.
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Reaquecimento do mercado imobiliário e hoteleiro

Fachada do Horto Parque Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=tjCkSc850FQ&ab_channel=Ag%C3%AAnciaNacionaldeVigil%C3%A2nciaSanit%C3%A1ria
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1fVfjF69_t0&feature=emb_logo&ab_channel=Ag%C3%AAnciaNacionaldeVigil%C3%A2nciaSanit%C3%A1ria
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MEDICINAL
Remédio à base da planta da maconha mostra resultados promissores no 

tratamento de várias doenças 

Cannabis
A cada dia, novos estudos são 

apresentados sobre o uso da 
cannabis medicinal no trata-

mento de diversas doenças. A mais 
recente, por exemplo, de pesquisa-
dores da Universidade de Nebraska 
(EUA), mostrou como os compos-
tos ativos da planta podem ajudar 
a tratar a inflamação pulmonar 
causada pelo novo coronavírus. Na 
Bahia, a Fundação de Neurologia e 
Neurocirurgia da Bahia - Instituto 
do Cérebro estuda há anos o tema, 
e experimentos realizados mos-
tram importantes componentes no 
controle de várias doenças, espe-
cialmente da epilepsia refratária e a 
doença de Parkinson. 

Pesquisador e entusiasta do uso do 
medicamento, o professor da Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA) e pre-
sidente da Fundação, o neurologista 
Antonio Andrade, explica que o uso 
do óleo da cannabis tem proporciona-
do grandes avanços no tratamento de 
muitos pacientes. Ele explica que da 
planta são extraídos o chamado Can-
nabidiol (CBD) e o Tetraidrocanabinol 
(THC), duas substâncias que ativam 
o chamado sistema endocanabinoide 
do corpo humano.  

Na área neurológica, além de epi-
lepsia e Parkinson, há comprova-
ções da eficiência da cannabis 
medicinal no tratamento da escle-
rose múltipla, autismo e também 
do Alzheimer. Mas o uso do extrato 
da maconha pode ir além, como no 
tratamento de dores crônicas, no 
combate a depressão, ansiedade 
e insônia.  E Andrade acredita que 
pode ajudar até mesmo no trata-
mento do câncer. “A cannabis medi-
cinal é o futuro. As famílias que têm 
pessoas com epilepsia e Parkinson, 
por exemplo, e usam o remédio, sa-
bem o efeito por ele produzido. Os 
médicos precisam entender mais 
da questão. Já existe um número 
grande de trabalhos, embasados, e 
de vários cientistas em todo o mun-
do, sobre os efeitos positivos do 
medicamento extraído desta plan-
ta”, destacou o neurologista. 

De acordo com Andrade, são mui-
tos os casos de evolução de tra-
tamento com o uso da cannabis. 
Segundo ele, somente na Funda-
ção de Neurologia e Neurocirur-
gia são mais de 250 pacientes 
utilizando o óleo, com resulta-
dos positivos em todos eles. Há 

caso de paciente que registrava 
30 convulsões em um único dia, 
e, após cinco dias de uso, não 
apresentava mais crises. “O óleo 
da cannabis não causa qualquer 
efeito colateral, e também não 
causa dependência”, informou. 

Custos 

Mas há uma questão importante 
em meio à evolução do debate em 
torno da cannabis medicinal: a lei 
brasileira proíbe o plantio, o culti-
vo e a extração do óleo da maco-
nha. Por isso, muitas famílias bus-
cam autorizações especiais para 
importar o extrato de países como 
Estados Unidos, além da Europa. O 
problema é o custo. O medicamen-
to chega a ser importado por U$ 
470, ou quase R$ 2,5 mil, um valor 
distante para a maioria das famílias 
que necessitam da droga, em geral 
de baixa renda.  

Fundada em outubro de 2017, a 
Associação para pesquisa e de-
senvolvimento da Cannabis Me-
dicinal no Brasil (Cannab) (www.
cannab.com.br), com sede em Sal-
vador e formada por mais de 400 
pacientes de diversas patologias, 
busca na Justiça o direito de plan-
tar, cultivar e extrair o óleo medici-
nal de CBD. Estima-se que o custo 
local para produção não passe de 
R$ 150 por unidade. 

O presidente da Cannab, Leandro 
Stelitano, destacou a parceria com 
a Fundação de Neorologia, e a luta 
para legalizar a produção do extra-
to. Atualmente, apenas uma asso-
ciação no Brasil, no estado da Pa-
raíba, obteve autorização judicial 
para extrair o óleo. “São centenas 
de pessoas aguardando a possi-

bilidade de ter a medicação com 
um preço justo. Estas pessoas não 
podem esperar. É uma questão de 
vida”, enfatizou. 

Leandro Stelitano cita o exemplo 
do associado de iniciais G.G., um 
adolescente de 18 anos, com “atra-
so neuromotor severo, espectro au-
tista, usa fraldas, intolerante a todo 
tipo de proteína de leite animal e 
que começou a andar com quase 
oito anos de idade”. O pai, R.G, re-
lata que, depois do óleo, ele tem 

estado mais esperto, ativo e parti-
cipativo, e sem crises nervosas e 
de automutilação. “Recebi meu pri-
meiro abraço, além dele se mostrar 
ativo e participativo”, declarou. 

Para o presidente da Cannab, o 
que dificulta a liberação é a falta 
de conhecimento sobre o assunto 
e o preconceito, em um país onde 
milhões de pessoas poderiam se 
beneficiar de um remédio em que 
todo o mundo está buscando a re-
gulamentação.  

Recentemente, a Associação esta-
beleceu uma parceria com um labo-
ratório chileno para estudos e trata-
mento de pacientes com epilepsia 
refratária em Salvador. A pesquisa 
será replicada na Bahia, com 150 
pacientes que receberão o medica-
mento gratuitamente. Outro acordo 
de cooperação deve ser estabeleci-
do entre a Fundação de Neurologia 
e Neurocirurgia com um grupo da 
Califórnia (EUA).  

O Brasil já promoveu alguns avan-
ços. A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou 
a liberação da venda, este ano, de 
produtos à base da planta nas far-
mácias. Mas os preços seguem 
elevados. Recentemente, o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) determinou que a União 
inclua medicamentos à base de 
CBD e THC, registrados pela Anvi-
sa, na lista de fármacos ofertados 
pelo SUS. Mas a maior conquista, 
para as associações no país, será 
a aprovação, pelo Congresso Na-
cional, do Projeto de Lei 399/2015, 
que dispõe sobre cultivo, produção 
industrial e comercialização de pro-
dutos à base de Cannabis, em tra-
mitação no Legislativo. 

“A cannabis 
medicinal é o 

futuro. As famílias 
que têm pessoas 
com epilepsia e 
Parkinson, por 

exemplo, e usam 
o remédio, sabem 

o efeito por ele 
produzido.”

“São centenas 
de pessoas 

aguardando a 
possibilidade de ter 
a medicação com 
um preço justo. 

Estas pessoas não 
podem esperar. É 
uma questão de 

vida”

Antonio Andrade

Leandro Stelitano
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BAIANIDADES

DESEJOS
PARA O

pós-pandemia

Os médicos baianos falam de suas expectativas para o 
pós-pandemia, e o retorno à vida no “novo normal”. Eles 
apresentam seus maiores desejos após a passagem desta 
fase difícil para toda a sociedade, e que, em função do iso-
lamento social, impossibilitou viagens, encontros e a proxi-
midade com muitas das pessoas que mais amamos.

Gostaria de voltar à cidade que 
não dorme jamais. A Times 
Square deve estar muito triste. 
É um lugar 24 horas, cheio de 
gente e energia. Adoro aquele 
lugar. Já minha esposa quer ir 
às cidades medievais da Itália, 
principalmente Assis, onde pre-
tendemos passar uma noite. 
Deve ser mágico se sentir na-
quela época.

Meu grande desejo após a pande-
mia é fazer uma viagem ao Chile 
que tinha programado fazer com 
toda minha família, em comemo-
ração ao meu aniversário esse 
ano, e infelizmente tivemos que 
adiar. Íamos 11 pessoas da fa-
mília e, apesar de eu já conhecer, 
gostaria de estar novamente lá 
com meu pai, irmãos, sobrinhos, 
marido e filhos nesse lugar.

O primeiro lugar que gostaria de 
ir, livremente, quando passar a 
pandemia, é a uma praia vazia. 
A brisa do mar, o mar e a areia 
me fazem refletir sobre a vida, 
me trazem boas lembranças e 
tem uma energia maravilhosa. 
Lá eu consigo respirar fundo 
e sentir a pureza da natureza, 
sentir os bons ventos, levando 
os pensamentos ruins e trazen-
do os bons. 

Meu grande desejo mesmo é 
poder abraçar meus pais, com 
intensidade e carinho. E poder 
ficar naquele abraço, ficar jun-
to, aproveitar o colo da mãe, o 
conforto e o abraço do pai. Isto 
é o que está fazendo mais fal-
ta neste momento, em que a 
gente precisou se afastar, prin-
cipalmente quem está na linha 
de frente de atendimento aos 
pacientes com Covid-19.

O local que mais quero retor-
nar é à minha clínica. Volta ao 
trabalho e ser útil e cuidar das 
minhas pacientes, fazer diver-
sos diagnósticos. Depois dis-
so, rever minhas filhas, receber 
meus amigos, ver meus netos, 
além de ir à Califórnia rever mi-
nha filha, genro e netos, em Los 
Angeles.

O que mais sinto falta e gos-
taria de fazer no pós-pande-
mia é almoçar com a família: 
com os irmãos, sobrinhos. 
O que mais sinto falta é da 
casa de minha família. 

Com esta pandemia, todos nós evolu-
ímos um pouco, porque exercitamos 
a arte da paciência, da convivência e 
a solidariedade. Neste período, nos 
sentimos muito presos, principalmen-
te aqueles que realmente precisaram 
ficar em quarentena. No momento de 
liberdade, quando penso no sonho de 
acabar a pandemia, o que mais penso é 
viajar. Sonharia poder voltar a Gramado, 
no Natal, que é uma época que gosto 
muito. A cidade é linda, e me sinto muito 
próxima da festa. Adoraria realizar este 
sonho. A feira de Natal de Munique tam-
bém seria a realização de um sonho. 

Em Salvador, o local que desejo 
ir é a Fonte Nova. Gosto muito 
de lá, pelo simples fato de ser a 
casa de meu Bahia. E também 
pelo clima agradável, encontrar 
amigos das antigas e até ami-
gos apenas do estádio. E em 
relação a viagem, tenho o de-
sejo, já há algum tempo, de co-
nhecer a Tailândia. Infelizmente 
esse ano ficou impossível, mas 
quem sabe no pós-pandemia.

Gostaria muito de poder abra-
çar minha mãe, meus sobrinhos 
pequenos. Comer uma pizza na 
cantina do Brás, em São Paulo! 
E tomar um expresso na Cafete-
ria Sensi, em Lecce na Itália! 

Voltar a Nova York

Viagem ao Chile 

Ir a uma praia vazia

Abraçar os pais em casa 

Retornar à clínica 

Almoçar com 
os familiares 

Natal em Gramado 

Ver um jogo na Fonte Nova 

Pizza em São Paulo 

Adriano Oliveira - Infectologista

Renata Canguçu - Oncologista

Jamile Regis - Acadêmica 

Leonardo Oliva - Geriatra 

Ilsa Prudente - Ginecologista 

Nanci Silva – Infectologista 

Reine Chaves - Endocrinologista 

Thiago Moura - Oncologista 

Angela Scippa - Psiquiatra 
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PURO DELEITE

Devido à pandemia do novo coronaví-
rus, nos últimos meses, muita gente 
precisou ficar mais tempo em casa, 

não apenas trabalhando, mas cuidando 
dos afazeres domésticos. Essa ro-
tina mudou muita coisa na vida 
da maioria das pessoas e até ala-

vancou serviços, como o delivery. 
E também levou para dentro da co-

zinha pessoas que gostam de cozi-
nhar, mas não tinham tempo. Com a 
quarentena, elas aproveitaram para 
se dedicar mais ao preparo das refei-
ções da família. 

É o caso da endocrinologista Tereza 
Arruti Rey, que, embora goste de co-
zinhar e tenha fama de ser boa co-
zinheira, se dedicava a esse prazer 
bem menos do que gostaria. “Na 
minha casa não temos o hábito de 
pedir comida, nem de comer comi-
da processada, e como dispensei 

minha funcionária, precisei 
assumir essa tarefa, com 

muito gosto”, declarou. 
A cozinha nunca foi 

um território des-
conhecido para 

ela, que cres-
ceu vendo sua 

Médicas assumiram o prazer de cozinhar 
durante o isolamento social

Tereza Arruti Rey

“Na minha casa não 
temos o hábito de 
pedir comida, nem 
de comer comida 
processada, e como 
dispensei minha 
funcionária, precisei 
assumir essa tarefa, 
com muito gosto”

avó e sua mãe cozinhando. Então, 
sempre que podia preparava algu-
ma das receitas. Ao se casar, tam-
bém aprendeu pratos novos com a 
sogra. São tantas receitas que ela 
até se estimulou a preparar uma 
coletânea, que pretende publicar 
em breve. 

Tereza não tem uma especialidade 
única na cozinha, mas se anima a 
preparar algo mais elaborado no 
final de semana ou em datas espe-
ciais, e, no dia a dia, faz as refeições 
da família, seja um gostoso feijão, 
grelhados, saladas, tortas, tortilhas, 
e o que mais der vontade de fazer. 
Na sua casa, a comida é a mais 
saudável possível e ela estimula ao 
máximo as pessoas a experimenta-
ram receitas caseiras. “Nós somos 
o que comemos, e os maus hábitos 
alimentares são grandes respon-
sáveis pela obesidade, diabetes e 
outras doenças, que também atin-
gem crianças. Precisamos cuidar 
da nossa alimentação e, claro, cozi-
nhar com amor”, afirmou. 

QUARENTENA

COZINHA
inspira à
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Zero açúcar 

Investir em comida saudável e receitas com zero de açúcar é 
a dedicação da endocrinologista Odelisa Matos, que, além de 
médica, é formada em gastronomia, especialidade que vem se 
dedicando há alguns anos, não só porque gosta de cozinhar, 
mas para complementar sua atuação médica. Ela trabalha há 
muitos anos no Centro de Diabetes e Endocrinologia do Es-
tado da Bahia (Cedeba) e sabe o quanto é difícil para muitas 
pessoas aderir a uma dieta com restrições, mesmo quando é 
preciso para controlar certas patologias. “Noto que uma das 
barreiras é o paradigma de que a comida diet não é saborosa, 
ou não tem memória afetiva. Mas a quarentena serviu para 
que pudéssemos refletir sobre isso também. E decidi investir 
nesse segmento, tornando essa a minha principal linha de atu-
ação na gastronomia”, disse. 

Nesse período, a médica se dedicou a desenvolver uma con-
feitaria zero açúcar de doces e iguarias regionais a partir de 
receitas tradicionais, mas na versão diet. Seu objetivo é fazer 
com que cada vez mais pessoas que precisem dessa restrição 
possam ter a possibilidade de degustar delícias diet com sabor 
e afeto. E, assim, surgiu a Bom Gosto - @bomgostosalvador - 
que atende sob encomenda e oferece produtos feitos de for-
ma artesanal e sem conservantes. “A busca por alimentos mais 
saudáveis vem ocorrendo há algum tempo e, na quarentena, as 
pessoas se dedicaram, sim, a aprender ou retomar os dotes culi-
nários e com um pouco mais de preocupação nesse sentido. E 
o que não faltam nas redes sociais são vídeos e programas para 
estimular”, afirmou.

Odelisa Matos

“Mas a quarentena serviu 
para que pudéssemos 
refletir sobre isso também. 
E decidi investir nesse 
segmento, tornando essa 
a minha principal linha de 
atuação na gastronomia”

Aprenda a 
fazer o pudim 
de leite diet 

AQUI:

Clique e 
leia no site:

Cuidar da 
alimentação é 
essencial para ter 
um envelhecimento 
saudável 

Reeducação 
alimentar: para 
emagrecer e ter 
mais saúde 

Covid-19 e os 
cuidados com a 
alimentação: veja as 
dicas

Clique aqui e conheça
os próximos condomínios a lançar!

http://www.condominiopiscinasnaturais.com.br/
https://revistaabm.com.br/videos/aprenda-a-fazer-pudim-de-leite-diet
https://revistaabm.com.br/blog/cuidar-da-alimentacao-ao-longo-da-vida-e-essencial-para-um-envelhecimento-saudavel
https://revistaabm.com.br/blog/reeducacao-alimentar-para-emagrecer-e-ter-mais-saude
https://revistaabm.com.br/blog/covid-19-o-cuidado-com-a-alimentacao-e-fundamental-veja-as-dicas


https://www.instagram.com/luxcomunicacaointegrada/?hl=pt-br

