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CLOROQUINA

cloroquina é um
B Amedicamento
conhecido pela
sua eficácia no tratamento de
doenças como malária, lúpus
e artrite reumatoide.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Diante da maior ameaça global desde a Segunda Guerra
Mundial, devido à maior crise
sanitária do último século, o
Palácio do Planalto deixa claro,
ao substituir dois ministros da
Saúde em 29 dias e insistir em
tentar combater a ciência e não
o vírus, que não tem um plano
de combate à Covid-19.
Até aqui, há apenas um rascunho. Um esboço mal feito e
sem coerência com a ciência,
quando se vê falta de união
com o Congresso Nacional,
Justiça e até mesmo com os
próprios ministros.
Nas duas demissões, tanto de
Luiz Henrique Mandetta, no dia
16 de abril, quanto de Nelson
Teich, neste último dia 15 de
maio, houve uma queda de braço entre a ciência e o achismo,
a ignorância.
O Brasil, na avaliação da oposição, é como uma seleção que
chega a uma final de Copa do
Mundo tendo demitido já dois
técnicos, um nas quartas de final e outro na semifinal, antes
de enfrentar o seu adversário
mais duro na disputa.
SAÚDE.

Mandetta, que saiu com 75%
de aprovação popular, caiu
por ter defendido o isolamento social como melhor forma
de combater o coronavírus,
enquanto Bolsonaro defendia
a abertura do comércio. Teich, por sua vez, pediu demissão após o chefe decidir pela
expansão do uso da hidroxicloroquina no tratamento dos

pacientes de covid -- ainda não
existe comprovação científica
da real eficácia do remédio,
além de representar um risco
para a saúde do paciente.
Como médico, o agora ex-ministro preferiu deixar o cargo
menos de um mês após assumir. E a saída se deu em uma
reunião de apenas 15min com
o presidente.
O ministro que não durou um
mês no cargo, também defendia o isolamento social. Mas ao

contrário do antecessor Mandetta, não dispunha de prestígio entre os governadores estaduais - tanto é que era criticado
por sua pouca habilidade no
cargo.
Mandetta, aliás, se manifestou
pelo Twitter após a saída de
Teich e disse para os seguidores ‘orarem’.
A saída do segundo ministro
da Saúde em menos de um mês
e em plena pandemia, gerou
críticas e perplexidade tam-

DESABAFO

PROTOCOLO

vida é feita de escolhas
EE“Ae hoje
eu escolhei sair.

CFM disse que (a
EE“Ocloroquina)
pode ser

Agradeço ao meu time
que esteve ao meu lado”

usada desde os primeiros
sintomas”

Nelson Teich
Ex-ministro da Saúde

Jair Bolsonaro
Presidente da República

ENCONTRO

Testes dizem que uso da cloroquina pode
trazer prejuízos à saúde dos pacientes
CIÊNCIA. Os resultados preliminares de um estudo feito
com a cloroquina pela Fiocruz
e pela Fundação de Medicina
Tropical mostraram que a
letalidade no grupo de pacientes com covid-19 testado,
em estado grave, foi de 13%.

De 81 doentes internados que
tomaram o medicamento, 11
morreram. A taxa de mortalidade verificada em pacientes em
iguais condições que não usaram a droga é de 18%, segundo
estudos internacionais, inclusive
da China.

.

bém dentro do meio político,
com reprovação de deputados
e senadores.
Uma ilustração de que o governo não tem um plano efetivo de combate ao novo coronavírus são as prioridades
enviadas à Câmara dos Deputados.
Entre os últimos dez projetos,
absolutamente nenhum se refere à pandemia. Tem até projeto
para aumentar a pontuação do
motorista infrator.
Mas, nada de coronavírus.
DESABAFO.

Ao deixar o cargo nesta última sexta-feira, Nelson Teich
desabafou. E deu mostras de
que a pressão era muito forte
por parte do governo sobre o
seu trabalho. A vida é feita de
escolhas e hoje eu escolhei sair
[...] Não é uma coisa simples
estar a frente de um ministério como esse em um período
tão difícil. Agradeço ao meu
time que sempre esteve ao
meu lado. É um trabalho de um
grande time”, disse o ministro.
Com o número de mortes diárias ultrapassando a marca de
800 pessoas, por conta do coronavírus, a tensão e a incerteza
pairam sobre Brasília.
O que parece certo é que o
Brasil caminha, a passos largos, para se tornar o novo epicentro global da pandemia.
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POR CENTO
dos pacientes com covid-19
no grupo pesquisado
morreram após usar a
cloroquina

