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A polêmica dos 
remédios na UPA 
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A médica que já 
acompanhou o 
atendimento de 12 
mil pacientes na 
UPA de Santo Ângelo 
durante a pandemia 
(desde julho de 2020) 
esclarece sobre a 
polêmica que envolve 
a prescrição de 
remédios para tratar 
COVID-19.
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O extraordinário contexto de pandemia vem 
acompanhado por um fenômeno de comunicação 
que também é novo na sociedade. Vivenciamos 
uma guerra de narrativas. Os conceitos bem 
estabelecidos em cada campo do conhecimento são 
utilizados fora de seu contexto habitual para defesa 
de interesses pessoais, de classes, interesses profis-
sionais, partidários, financeiros e entre outros. 

Esta guerra não é nova, mas as ferramentas de 
comunicação, sim, e, se tornaram armas a serviço de 
múltiplos interesses. 

Exemplo disso, é o uso indiscriminado dos con-
ceitos de tratamento precoce, preventivo e profilá-
tico. É plausível que a maioria das pessoas não en-
tendam o que isso significa de modo técnico, afinal, 
ninguém precisa dominar todas as ciências. Mas o 
debate extrapola os meios acadêmicos, o campo es-
pecífico e vai para as redes sociais. 

A associação destes fatos potencializa a discórdia 
entre pares, até mesmo, entre amigos e entre profis-
sionais da saúde. Isso ocorre porque a narrativa so-
cial se consolida pela mediação de conteúdos dispa-
rados de pessoa para pessoa, independente da área 
de domínio de conhecimento. Além disso, houve o 
enfraquecimento das instituições, elas perderam 
representatividade e sua voz é abafada, ou quase 
nula (poucos atribuem valor ao que 'diz' o governo, 
a igreja, a escola, os sindicatos patronais e de traba-
lhadores). 

Mas um fato intrigante também pertence a este 
contexto, mesmo com a possibilidade de pluralidade 
de teses e opiniões estamos presos a um dualismo 
histórico (direita x esquerda, Deus x diabo, certo ou 
errado). Esta pluralidade não teve o efeito de liber-
tação desalienação, pode ser, por uma ingenuidade 
da população e por que forças atuam para manter 
os discursos sociais de interesses escusos, no qual a 
dualidade interessa. 

Neste novo mundo comunicativo ainda não 
aprendemos usar filtros eficientes, não há checagem 
de veracidade, não há entendimento sobre os con-
ceitos que cada palavra encerra. Antes da comuni-
cação alcançar este nível de sofisticação, existiam os 
veículos de comunicação que filtravam minimamen-

te os fatos, mas não vamos ser hipócritas, também 
trabalhavam por interesses de grupos, partidos e 
classes. 

Mas agora, um paradoxo se estabeleceu! Quan-
to mais diverso e plural é o debate, mais caó-
tico e difícil de administrar as consequências 
deste fenômeno. Isso não é bom e nem ruim, mas 
é um novo momento social que exige habilidades 
para pessoas que não as possuíam, prova disso é o 
bipartidarismo que se instalou novamente na socie-
dade e a falta de diálogo possível nos debates sociais. 

As informações sobre a doença seguem neste flu-
xo. Um jornalista ou um publicitário, um relações 
públicas (formado), há muito trabalha com este tipo 
de situação, com as pressões dos anunciantes, com 
os partidos políticos, com o dono do jornal, mas ago-
ra, já não são os únicos a publicarem sobre os diver-
sos temas que são de interesse de uma comunidade. 

Mas enfim, como tratar os pacientes infectados? 
Discute-se o tratamento precoce. Mas, o que é o 
tratamento precoce? Uma discussão interminável 
iniciou-se nas redes sociais depois que uma profis-
sional de saúde receitou dipirona para pacientes que 
procuraram atendimento na UPA (com sintomas de 
Covid-19) de Santo Ângelo. 

O foto de tratar somente o sintoma, como é nor-
mal nos tratamentos de doenças gripais, começou 
a ser questionado pela população depois que um 
jornal local publicou com destaque este fato. Para 
contribuir com a pluralidade de uma narrativa res-
ponsável, fomos ouvir a médica, também estudamos 
sobre os consensos existentes e as matérias de hoje 
do Viver Bem e do Jornal tratam deste tema. 

Estamos abertos a outras opiniões e todos 
estão convidados a este debate. Precisamos 
aprender a trabalhar na diversidade e na 
pluralidade das informações sem que argu-
mentos ofensivos tomem conta dos textos. 
Que muitas vezes expressam uma limitada com-
preensão do mundo, pois é normal, temos todos 
um campo de visão limitada as nossas ativi-
dades diárias, compreender o outro na sua, 
também limitada compreensão é obrigação 
de todos.

EDITORIAL

Guerra de 
narrativas
Por - Marcos Demeneghi | Reporter e editor no Mensageiro

"Se 'de médico e de louco, todos temos um 
pouco' parece que a sociedade ganhou 
muitos médicos nesta época de pande-

mia. Estamos diante de uma doença que 
não tem tratamento estabelecido e todos 

querem opinar, mas na prática, o cuidado 
das pessoas infectadas segue por conta e 

risco dos profissionais da saúde"

NOTAS

MANIFESTAÇÃO EM FRENTE 
AO LEGISLATIVO

Os proprietários de estabelecimentos do setor 
gastronômico reivindicaram uma série de medidas 
ao Legislativo. Em documento entregue ao pre-
sidente da Câmara, Nader Hassan Awad, os em-
presários representados por Luciano Nascimento 
e Graziano Tolfo, solicitaram um debate conjunto 
com o Executivo para a isenção de taxas e tributos 
municipais; a instalação de um painel público com 
o nome de parlamentares que apoiam as restrições 
e a construção de um projeto de lei ou decreto que 
flexibilizem as regras para o funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais em Santo Ângelo. 

“Não dá mais para esperar. Estamos à beira do 
caos. É um momento de muita tristeza e de muita 
preocupação”, disse Luciano Nascimento, lamen-
tando que a persistir a situação, Santo Ângelo terá 
muito em breve em torno de 400 desempregados, 
trabalhadores da gastronomia local. 

Graziano Tolfo disse que bares e restaurantes 
não são os culpados pela elevação do número de 
contágios pelo Coronavírus e lembrou que o mês 
de março está sendo o mais grave da pandemia, no 
entanto os estabelecimentos estão com restrições 
desde 27 de fevereiro. “Não há registro de surtos 
da COVID no comércio, em bares ou restaurantes. 
Protestamos contra a decisão unilateral do Gover-
no do Estado e queremos ações efetivas para voltar 
a trabalhar”, assinalou. 

FISCALIZAÇÃO DO PISO MÍNI-
MO DO FRETE EM IJUÍ-RS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) iniciou no dia 23 e permaneceu durante 
toda a semana em uma ação de fiscalização de 
transporte rodoviário de cargas, em Ijuí-RS, no 
posto da Polícia Rodoviária Federal.

A fiscalização da Agência verificou a documen-
tação e aplicou autos de infração.  

A iniciativa da ANTT busca garantir que o ca-
minhoneiro seja atendido em todos os seus direi-
tos em relação ao transporte rodoviário de cargas 
(TRC), para que este profissional, que faz um tra-
balho essencial ao país, não seja prejudicado. 

As principais irregularidades que os fiscais da 
ANTT costumam encontrar são: não pagamento 
do Piso Mínimo do Frete (PMF), ausência de paga-
mento eletrônico do frete (PEF) para o transporta-
dor autônomo de cargas (e equiparados) e itens de 
segurança em desacordo com a legislação na fisca-
lização do transporte de produtos perigosos (PP). 
O Registro Nacional do Transportador Rodoviário 
de Cargas (RNTRC) também é verificado.

Fernando Gomes

A operação da ANTT em Ijuí -RS



3Sexta e sábado, 2 e 3 de abril de 2021

Em reunião realizada na manhã da última 
quinta-feira, dia 01, o prefeito Jacques Barbo-
sa, o vice-prefeito Volnei Teixeira e o secretá-
rio municipal de Saúde, Flávio Christensen, a 
direção do Hospital Santo Ângelo (HSA), re-
presentada pela vice-provedora Isabel Câmara 
e pelo diretor Administrativo, Marcelo Borges, 
assinaram a renovação do convênio para a ma-
nutenção dos serviços em parceria até 31 de de-
zembro. 

No ato de assinatura, o prefeito Jacques 
lembrou a importância do serviço prestado 
pelo SAMU em Santo Ângelo que prestou aten-
dimento a mais de 12 mil pessoas somente em 
2020, socorrendo pessoas em situação de ur-
gência e emergência, salvando milhares de vi-
das.

A equipe de profissionais que atuam no 
SAMU tem sede na estrutura da UPA 24 Horas.

Conforme o convênio firmado, a cogestão 
do serviço entre União, Estado e Município, re-
passa mais de R$ 265 mil mensais para manu-
tenção do atendimento em Santo Ângelo. O di-
retor Administrativo do HSA, Marcelo Borges, 
afirmou que cálculos apontaram que, para cada 
movimentação do SAMU no atendimento às 
determinações da Central de Regulação (192), o 
valor é de R$ 1,7 mil, somadas as despesas dos 
veículos, de equipamentos e de pessoal.

ATENDIMENTO
De acordo com o enfermeiro Alex Martins 

Antunes, coordenador do SAMU em Santo Ân-
gelo, neste ano, com a redução de circulação em 
função da pandemia do Coronavírus, o serviço 
tem atendido em média 200 chamados mensais 
com predomínio de casos clínicos de vítimas 
com doenças metabólicas, cardiológicas e res-
piratórias, seguidos pelos acidentes de trânsito, 
quedas, e ferimentos com armas brancas e de 
fogo. 

A equipe de profissionais do SAMU, habili-
tados para situação de urgência e emergência, 
atende 24 horas em sistema de escala, compos-
ta por onze condutores, dez médicos, seis enfer-
meiros e cinco técnicos em enfermagem. 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu mais de 12 mil pessoas no ano passado, média de 280 mensais

Município e HSA renovam convênio 
para manutenção do SAMU

SAÚDE 

A equipe de profissionais que atuam no SAMU 
tem sede na estrutura da UPA 24 Horas. Reunião para assinatura do convênio

Marcos Demeneghi

Fernando Gomes
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A médica plantonista da UPA 
mencionou em entrevista que ficou 
chocada com o nível de irresponsabi-
lidade social do jornalista que publi-
cou a matéria com o título “Doentes 
de covid-19 tratados com dipirona”, 
pois na opinião dela, a polêmica tem 
três consequências que afetam di-
retamente a população: Uma delas 
está associada à relação de confian-
ça existente entre a pessoa doente 
e a principal porta de atendimento 
que é a UPA, outra consequência é 
o incentivo a automedicação e por 
fim, a manutenção da ideia de que 
o uso de certos medicamentos pro-
tegem as pessoas de uma doença, 
sem tratamento estabelecido e altos 
índices de mortalidade. 

Em resumo, esta médica que está 
na linha de frente do combate à do-
ença, teme que este tipo de polêmi-
ca estimule a automedicação e o uso 
indiscriminado de determinados 
fármacos, criando falsa sensação de 
proteção, e como consequência, o 
relaxamento nos cuidados que re-
almente se mostram eficientes até 
agora contra a covid-19. A médica 
relembra que, ainda não há medica-
mentos que combatam diretamente 
ao vírus e argumenta que 90% dos 
pacientes que contraíram o vírus se 
recuperaram em Santo Ângelo, ou 
seja, até a última quarta-feira, dia 01 
de abril, 6566 pessoas contraíram o 
vírus e 670 precisaram de interna-
ção, isso corresponde a 10% deste 
universo contaminado. Nestas 670 
pessoas em que a doença se mostrou 
mais agressiva, 121 foram a óbito. 

No entanto, não há evidência de 
que certos medicamentos tenham 
evitado o agravo da situação e tam-
bém não há evidencias suficientes 
de que o percentual de 90% que se 
recupera sem agravo foi beneficiada 
pelos medicamentos.  

Entre as pessoas internadas 
compreende-se que são os cuida-
dos e medicações ministradas de 
modo personalizado que ajudam no 
tratamento, ou seja, o atendimen-
to incondicional dos profissional 
de saúde que não medem esforços 
para que cada organismo reaja e se 
recupere. A médica esclarece que a 
UPA está preparada para avaliar a 
evolução da doença, lamenta que 
não existam mais leitos para acolher 
casos menos graves, mas falou que a 
UPA está de portas aberas para aco-
lher a população que é aconselhada 
a voltar lá, sempre que se sentir com 
medo ou perceba que o problema se 
agravou. 

E O KIT DE MEDICAMENTOS?
Quanto aos medicamentos, conta 

que a Associação Médica Brasileira, 
até o final do ano de 2020, adotava 
uma postura “ensina do muro” sobre 
o uso da hidroxicloroquina/cloroqui-
na, invermectina, nitazoxanida, azi-
tromicina e colchicina, inclusive na 
UPA de Santo Ângelo, eram prescri-
tos os medicamentos citados seguin-
do protocolos recomendados. 

No entanto, explica que já exis-
tem consensos de que a utilização 
destes fármacos deve ser banida dos 
protocolos de atendimento. O comitê 
local de Enfrentamento ao Covid-19 
também se reuniu com pneumologis-
tas e infectologistas e acompanham 
o entendimento da AMB – Associa-
ção Médica Brasileira que emitiu o 
boletim 02/2021 no dia 23 de março 
reafirmando que estes medicamen-
tos não possuem eficácia científica 
comprovada, nem mesmo, benefí-
cio no tratamento ou prevenção da 
covid-19. O uso passou a ser feito 
somente pelo desejo dos pacientes. 
A médica informou que a secretaria 
de saúde possui os kits de remédios 
e estão a disposição da população 
quando alguém é diagnosticado, caso 
o paciente se sinta mais seguro ao to-
mar estas drogas. 

Segundo relatou a médica, a maio-
ria das pessoas atendidas confia na 
metodologia de trabalho adotado e a 
mudança no protocolo já gerou resul-
tados positivos, diminuiu o fluxo de 
pacientes com problemas causados 
pela intoxicação ou efeitos colaterais 
destes medicamentos. 

E por fim, alerta a população sobre 
a guerra de informações a que todos 
estão submetidos. Falsas notícias ou 
notícias distorcidas são usadas com 
finalidades políticas, para obter bene-
fícios com o discurso popular, de fácil 
aceitação, pois todos querem um re-
médio que cure. Mas, por enquanto, 
somente a vacina pode amenizar a si-
tuação diante de uma pandemia sem 
precedentes, usar questões de saúde 
pública para obter vantagens políticas 
é um ato grave.  

Todo paciente internado pelo SUS 
passa pela UPA, já são nove meses de 
atendimento diário e são estes pro-
fissionais que fazem todo o encami-
nhamento, lá são realizadas as coletas 
para os testes, os aconselhamentos 
de retorno ao centro de atendimento 
em caso de agravamento, orientações 
para manter o isolamento social, en-
tre outras que estão relacionadas a 
este momento de exceção que Santo 
Ângelo e o mundo vivencia. 

Médica que já acompanhou o atendimento de 12 mil pa-
cientes na UPA de Santo Ângelo durante a pandemia (desde 
julho de 2020) esclarece sobre a polêmica que envolve a pres-

crição de remédios para tratar COVID-19.

A polêmica dos remédios
na UPA de Santo Ângelo

SAÚDE

Marcos Demeneghi

Toten indicativo do local de atendimento dos pacientes com suspeita de covid-19 
na entrada da UPA em Santo Ângelo
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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 
Santo Ângelo, por meio da Comissão de Vigilân-
cia Epidemiológica de Prevenção e Combate à Co-
vid-19, seguindo os protocolos vigentes conforme 
medidas de prevenção ao novo Coronavírus, infor-
ma que, ao ser contatado pela Empresa Frigorífico 
Callegaro, realizou visita técnica na manhã desta 
terça-feira (30) nas dependências da empresa, onde 
foi informada da existência de 27 casos positivos 
de Covid-19. Os funcionários infectados se encon-
travam afastados de suas atividades laborais, em 
isolamento domiciliar, além de seus respectivos 
contactantes (células), sob o acompanhamento da 
empresa e da Secretaria de Saúde.

 O Frigorífico Callegaro vem de acordo com o 
cumprimento das ações preventivas de combate ao 
Coronavírus, orientando a todos os funcionários o 

uso correto dos equipamentos de proteção, além 
das ações diárias preventivas no decorrer de lim-
peza, desinfecção das superfícies e objetos, tendo a 
presença de um profissional médico para o atendi-
mento e a avaliação de seus colaboradores. 

Tendo notado este número de casos positivos, a 
empresa realizou nova testagem preventiva na equi-
pe de colaboradores em todo quadro funcional, não 
encontrando nenhum novo caso positivo. 

As visitas técnicas continuarão sendo realizadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde na empresa Fri-
gorífico Callegaro, assim como, nas demais empre-
sas dos diversos ramos em nosso município.

Flávio Christensen
Secretário Municipal de Saúde - Santo Ângelo (RS)

Direção do Frigorífico Callegaro pede apoio para a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Santo Ângelo para testar o grupo de colaboradores, pois identificou 27 

funcionários com covid-19.  Embora estivessem em isolamento em casa, acionou a 
secretaria para realizar uma bateria de testagem. Ação realizada na terça-feira, dia 
30. Confira na íntegra uma nota de esclarecimento emitida pelo Secretário Munici-

pal de Saúde, Flávio Christensen

Frigorífico identifica 27 
funcionários com covid-19

PANDEMIA
CANIL CLANDESTINO

Uma ação realizada na terça-feira (30) resultou 
no recolhimento de mais de 40 cães de diversas ra-
ças que estavam sendo mantidos em condições ina-
dequadas em um canil clandestino. A ação foi reali-
zada pelo Setor de Bem Estar Animal da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente com apoio da equipe 
de fiscalização ambiental do Município e Pelotão 
Ambiental da Brigada Militar. 

A denúncia dava conta de maus tratos a animais 
numa propriedade localizada no interior de Santo 
Ângelo. Na vistoria realizada no local, os fiscais cons-
tataram que se tratava de um canil que funcionava 
clandestinamente, com instalações inadequadas. 

Mais de 40 cães de raças como galgo, buldog 
francês, pitt bull, poodle, beagle, veadeiro pampe-
ano, entre outros, estavam em condições sanitárias 
insatisfatórias, com falta de higiene, acumulo de su-
jeira, fezes e outros resíduos e desnutrição. Os bebe-
douros estavam sujos, a maioria sem água e com a 
alimentação sendo servida diretamente no chão.

O Pelotão Ambiental emitiu uma multa no valor de R$ 
50 mil por maus tratos.

Divulgação


