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saúde MENTAL

NESTA EDIÇÃO:

FUNÇÃO SOCIAL DAS
UNIVERSIDADES
Muito mais do que centros de ensino acadêmico,
as universidades públicas e privadas do Paraná
mostraram sua importância social. Professores,
alunos, estagiários, bolsistas de pós-graduação
saíram a campo na luta contra o covid-19. Estão participando do atendimento a doentes, onde
os profissionais de saúde já não conseguem dar
atendimento total. Também na prevenção, proporcionando equipamentos de proteção (fabricado
por eles mesmos), no treinamento da população.
Transformando locais para abrigar as vítimas do
vírus. E na pesquisa, procurando na tecnologia
armas para vencer o mal.
Fizeram a diferença e trouxeram conhecimento
para as instituições e para eles próprios.
O resultado só será conhecido após a pandemia passar. Mas, com certeza será positivo.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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“Bendito Corona”
Se pensarmos na
vida como um belo
presente que a todos
foi concedido, não
faz sentido pensar na
morte do planeta, seja
por qual causa for.

Edmilson Fabbri (*)

É

fundamental, entretanto, a
devida reflexão para o momento, que caminho vem a
humanidade percorrendo?
Onde chegamos com a ganância
desenfreada e desrespeito à condição humana? Princípios básicos de
higiene através de educação continuada e programas sérios de governos na área sanitária, deverão ser
melhor avaliados. Os organismos
mundiais que à esse fim se propõe,
deverão sair dos discursos em púlpitos de hotéis 5 estrelas, e realmente
colocar em prática programas que
a todo o planeta contemple, pois
vimos que, um vírus pode sair de
qualquer ponto do globo e a todos
contaminar. E se tivesse vindo de algum país da África, cujo povo vive
em condições sub-humanas, e seus
dirigentes, na maioria ditadores,
dormindo sobre berços esplêndidos?
E se tivesse vindo de um de nossos
países aqui da América do Sul, que
luta a duras penas para manter-se
vivo, em lutas internas intermináveis, na tentativa de quebra de uma
tirania avassaladora (disfarçada de
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socialista), que os está dizimando,
vide Venezuela.
Numa tragédia como esta que estamos vivendo não há vencedores.
Perdemos todos. Perde a economia
global. Perde a saúde global. Perde
a vida e a dignidade global.
A reflexão imperativa inadiável
é para onde queremos caminhar?
Com os valores e cuidados a que estávamos nos submetendo chegamos
ao corona vírus. E a partir daqui?
Vamos para onde?
Perceberam que a ausência do
homem permite que o planeta se
cure. Se cure do quê? Da agressão
desenfreada a que o homem o submete. Destruímos nossas florestas,
alteramos nosso clima. Com clima
alterado, vêm os incêndios que dizimaram florestas na Europa. As
florestas são os pulmões por onde a
terra respira. Qual é o órgão de ataque desse vírus? Os pulmões do homem. Só não percebe esse simbolismo quem não quer enxergar o que
está sendo cobrado pela natureza.
Com a reclusão das pessoas em suas
casas, os rios ficam mais limpos. O
ar mais puro. O vírus ataca alguma
outra espécie animal? Não, somente o homem. A cobrança é toda em
cima daqueles que estão destruindo
o planeta onde vivem.
Não somos digitais? Não temos
milhares de amigos virtuais? Então
por que estamos tão carentes ao
ficarmos isolados? Não podemos
abraçar e beijar. Vínhamos abraçando e beijando? Quem? A tela do
celular. Reclamamos de nossos idosos. Desprezamos sua sabedoria de
vida e não a aproveitamos. E neste
momento, é a eles que mais temos
que proteger.

Um vírus, na verdade, e daí o
título, bendito corona, evitou a 3ª
Guerra Mundial. O caminho bélico
se apresentava. EUA, Irã, Rússia e
Coréia do Norte, terão que rever seus
conceitos armamentícios, pois vírus
não se mata com armas nucleares.
Quem morre com essas armas são
os homens. Esses mesmos homens
que estão sentados, neste momento,
em cooperação, descobrindo remédios e vacinas para vencer o inimigo
comum, o vírus. Então, esse tal de
corona, os fez guardar as armas e
pegar as pipetas e os tubos de ensaios, e desenvolverem algo em prol
do bem comum. Muito diferente de
que vinham pensando.
A China e alguns outros países
asiáticos têm que rever seus conceitos alimentares. Existem limites nessa cadeia, que há muito vem sendo
desrespeitado. Já buscavam a industrialização de proteína humana!!!
Não podemos nos esquecer de
Atlântida, símbolo do ápice tecnológico e declínio moral. Deu no que
deu. Afundou. Desapareceu.
Alguém duvida das providências
divinas nesses momentos? Sem nenhum viés religioso dos aproveitadores de plantão. Olhando apenas
para o transcendente, podemos
observar a assinatura do Divino
criador, quando ele ameaça a destruição do planeta com algo praticamente invisível como um vírus, e ao
mesmo tempo, permite que com um
novo nível de consciência o desfrutemos.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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O Espetáculo
do Mal
“A tendência humana
é sempre exasperar
os efeitos do mal,
relegando ao mínimo
a presença do bem.”
Antonio Celso Mendes (*)

E

m momentos de crise,
fica evidente a oscilação
do bem diante do mal,
o que leva todos a sentir o fracasso de seus otimismos
perante o milagre da vida. Não
obstante, a consciência do mal
se dá pela presença em nós de
um Espírito que nos conscientiza de nossa fragilidade, sendo
a Natureza indiferente ao que
acontece. Assim, não podemos
deixar de constatar que há no
Universo um dilema entre sua
racionalidade e seus infortúnios, sendo estes o background

das forças às vezes demoníacas
que nos dominam.
Assim, para garantir a sua
autonomia, o Universo carrega
consigo todo um estofo de aleatoriedade, causando-nos espanto como, em sintonia fina, ainda
conseguiu se estruturar. A física
quântica é fator de demonstração dessa precariedade. ALBERT
EINSTEIN, a partir das pesquisas
sobre como os átomos se comportam, relutou até o fim de sua
vida em aceitar o probabilismo
que afeta as micropartículas, defendendo a tese de que “DEUS
não joga dados”. Contudo, as
pesquisas posteriores comprovaram que ele estava errado, o
que apenas reforça a hipótese
de como o Universo, instável
em seus princípios (o caos), ainda pôde se constituir de forma
integrada, como cosmos (sic!).

MANIQUEÍSMMO

ZENON de Citium, pensador
grego pré-socrático, nos assegu-

ra que a humanidade sofre dois
tipos de infortúnios, um natural,
que apenas temos que suportar
com estoicismo ou indiferença
e outro moral, produto do uso
de nossa liberdade e, por isso,
evitável em suas consequências.
De qualquer forma, a tendência
humana é sempre exasperar os
efeitos do mal, relegando ao mínimo a presença do bem. Isto se
chama maniqueísmo, que perturbou bastante o pensamento
de STO. AGOSTINHO.
A sabedoria oriental (taoísmo), por meio de uma homologia simbólica, criou os
paradigmas yin e yang, ambos
implicados em unidade circular,
com a finalidade de representar
esta mútua oscilação entre o racional e o ocasional, o branco
e masculino (yang) implicado
com (yin), preto e feminino; similar ao dia e a noite, o sol e a
lua, confirmando que ambos se

relacionam, e que um não existe
sem o outro. Assim sendo, qual
deveria ser nosso comportamento diante das tragédias que
periodicamente nos atingem?
Só há um caminho, o apelo à
fé, que o próprio Espírito nos oferece, como consolo à superação
de nossos infortúnios. Dessa forma, a crença numa Providência
que sustenta o orbe criado está
inserida num contexto ontológico
de sustentação aos apelos de nossas precariedades, na certeza de
que elas são superadas. Esta certeza não é racional, por fazer parte
de um Universo que em si mesmo
carrega um aspecto obscuro, mas
que, ao mesmo tempo, não é essencial em sua estrutura. Como
rezou S.Paulo em Ef 6, 11-12:
“Revesti-vos da armadura de
Deus, para estardes em condições
de enfrentar as manobras do demônio. Pois não é o homem que
afrontamos, mas os Dominadores

deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus”.
Na revelação cristã, CRISTO
nos assegura que a mal não é
substancial, representando apenas um momento de conscientização para outra realidade, o
Reino Eterno da Espiritualidade
Transcendente. Em complemento, a morte nos desafia sobre a
necessidade de concretização
de um novo patamar em nossas
virtudes morais, sempre ameaçadas pelas atrações luciferinas. Dessa forma, saibamos tirar
bons resultados desse momento
trágico que estamos atravessando, e que as vidas perdidas não
se tornem vãs.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e
Doutor em Direito pela UFPR, é professor
do curso de Direito da PUCPR e membro
da Academia Paranaense de Letras. Autor
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br
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Coronavírus e as crises
associadas
“Crise tripla na esteira do vírus: a) crise
médica, ou seja, a epidemia propriamente
dita e seus efeitos; b) crise econômica,
resultante das limitações restritivas do
isolamento e bloqueios sobre o sistema
econômico; c) crise relacionada ao
rompimento de hábitos, costumes e
padrões até agora predominantes e suas
consequências derivadas das transformações
na sociedade.”
Darci Piana (*)

N

este início de abril
de 2020, o mundo
vê-se exposto à intensidade de uma
crise mundial de saúde gerada
pela _Covid 19_ e que está se
refletindo sob diversas formas
no sistema de produção e de
demanda de bens e serviços no
Brasil. Assim, todos os parâmetros anteriores de desempenho e
perspectivas econômicas brasileiras são sobrestadas e perdem
a validade neste novo cenário
de efeitos nocivos internos decorrentes da pandemia. As referências anteriores devem ser
reconsideradas frente à nova
realidade e as decorrentes alterações, que se refletem no cenário econômico com quedas
significativas de diversos indicadores macro para o país. A nova
conjuntura traz a ocorrência de
contenções até então imprevistas nos indicadores econômicos,
em um cenário em que a pandemia vem se ampliando, até que
se possa descobrir, pela ciência,
as vacinas indicadas.
Entre os efeitos perversos da
crise: queda do PIB nacional
para valores inferiores às expectativas anteriores, com projeções atuais indicando redução
4

do previsto em 2,4% para 0,0%;
reduções significativas de novos empregos e ampliação do
desemprego e da desocupação,
vinculados aos efeitos multiplicadores restritivos na economia;
limitações nas exportações brasileiras por conta da retração
mundial; queda nas vendas do
varejo; redução do desempenho
da indústria de transformação;
queda na entrada de capital externo, já que a crise deverá gerar
restrições na oferta externa de
dólares; intensificação do déficit das contas do setor público
brasileiro, vinculada aos gastos
extras para custeio de despesas
de população necessitada e financiamentos aos empresários.
Entre os indicadores econômicos brasileiros que demonstravam bom desempenho antes
da paralisação, podem ser mencionados: inflação nos últimos
12 meses abaixo de 4,5%; taxa
de juros SELIC, do Banco Central, reduzida para 3,75%; bom
estoque de divisas e reservas
cambiais no Banco Central,
superior a US$ 350 bilhões.
Juntam-se a eles, uma safra agrícola que deverá superar a do
ano anterior, com o Paraná tendo participação crescente. Em
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contrapartida, a inflação poderá aumentar, especialmente se
houver crescimento da dívida
pública, expansão do déficit nas
contas governamentais e emissão de meios de pagamentos
pelo Banco Central.

LENTIDÃO NA
RECUPERAÇÃO

Com essas variáveis, materializa-se uma possível lentidão
na recuperação da economia,
desaquecendo o Consumo das
Famílias, ramo da demanda
agregada que até 2019 possuía
maior participação na expansão
da demanda final interna. Os
efeitos restritivos do coronavírus tendem a serem mais prejudiciais nos ramos do comércio,
serviços em geral e na indústria
de transformação. No agronegó-

cio, os impactos serão menores.
Deverão ocorrer também restrições ao Investimento Governamental, devido aos novos e urgentes gastos a serem assumidos
pelo setor público no enfrentamento da crise.
Uma incógnita no atual cenário é o surgimento de uma crise
tripla na esteira do vírus: a) crise médica, ou seja, a epidemia
propriamente dita e seus efeitos;
b) crise econômica, resultante das limitações restritivas do
isolamento e bloqueios sobre
o sistema econômico; c) crise
relacionada ao rompimento de
hábitos, costumes e padrões
até agora predominantes e suas
consequências derivadas das
transformações na sociedade.
É extremamente importante
a busca de formas alternativas

e inovadoras dos fatores de produção conhecidos: recursos naturais, trabalho, capital e tecnologia - esta última por conta das
inovações que trazem estreita
relação com o desenvolvimento econômico. Será necessário
priorizá-lo, por permitir o atendimento crescente das necessidades humanas, em decorrência
do aprimoramento no sistema
produtivo e das inovações tecnológicas.
O avanço da ciência, sintetizado pela inovação e pela criatividade, desempenha papel estratégico no processo, é será por
meio dela que nós, brasileiros,
iremos superar o dramático momento que estamos vivendo.
(*) DARCI PIANA, Presidente do Sistema
Fecomércio Sesc Senac PR
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As enfermeiras
A epidemia que
enfrentamos reserva
aos médicos funções
mais discretas

Drauzio Varella (*)

A

assistência médica no
Brasil é centrada na figura do médico.
A epidemia que enfrentamos agora, provocada por
um vírus contra o qual ainda
não existem vacinas nem medicamentos específicos, ressalta
o papel decisivo de enfermeiras, técnicas de enfermagem,
fisioterapeutas, fonoaudiólogas
e o pessoal de limpeza e desinfecção das enfermarias e UTIs,
enquanto reserva aos médicos funções mais discretas nas
equipes que atuam nas linhas
de frente.
É voz corrente que as enfermeiras ajudam os médicos a
cuidar dos pacientes, inversão
de valores injusta --nós é que as
ajudamos, quem cuida são elas.
O padrão de atendimento de um
hospital ou de um serviço ambulatorial de saúde é estabelecido pelo corpo de enfermagem,
aos médicos cabe interpretar
exames, definir as linhas gerais
do tratamento e prescrever as
medicações indicadas.
Diante de uma epidemia dessas, em que receitamos apenas
drogas para aliviar sintomas e
cuidados respiratórios que dependerão de fisioterapeutas
para os exercícios necessários
e do ajuste fino dos aparelhos
de respiração mecânica, nossas
prescrições têm impacto limitado na evolução dos infectados,
especialmente daqueles em estado grave.

NÃO SÃO TAREFAS
DE MÉDICOS

Amparar o doente enfraquecido no caminho até o banheiro,
pegar veias invisíveis para administrar soro e os antibióticos,
trocar o pijama e os lençóis da
cama, recolher a urina, dar banho
depois de um episódio de diarreia
e tranquilizá-lo nos momentos de
fragilidade psicológica na solidão
das madrugadas não são tarefas
realizadas por médicos.
Para alguém que se recupera
de uma pneumonia, são fundamentais os exercícios respiratórios e os procedimentos que
dependerão do contato direto
com o doente e do empenho
de fisioterapeutas. O médico se
limita a anotar na prescrição "fisioterapia respiratória".
Ciosos de nossa exclusividade dos assim chamados atos
médicos, impedimos que outros
profissionais exerçam atividades
para as quais foram preparados,
depois de frequentar quatro ou
cinco anos de universidade,

muitas vezes seguidos de cursos
de pós-graduação. Não deixamos que se encarreguem nem
sequer de alguns acompanhamentos ambulatoriais que não
conseguimos fazer.
Entre outros exemplos, está o
controle da pressão arterial de
quem sofre de hipertensão, crucial para evitar complicações
que encurtam a vida e aumentam os custos do SUS e da saúde
suplementar.
Entregamos aos pacientes
uma receita com os medicamentos que devem tomar, muitas vezes sem esclarecer com a
devida ênfase a natureza crônica da doença e suas possíveis
consequências nem reforçar a
necessidade da aderência ao
tratamento. O resultado é catastrófico. No fim do primeiro ano,
perto da metade interrompeu
a medicação. Entre os demais,
estão os que o fazem de forma
irregular e aqueles que mantêm
níveis de pressão ainda elevados sem desconfiar.

FUNÇÕES
BUROCRÁTICAS

Se os controles da hipertensão e de outras enfermidades
crônicas ficassem a cargo da
enfermagem e dos farmacêuticos que a legislação obriga a
estar presentes na farmácia da
esquina, em contato direto com
os pacientes, não seria mais inteligente?
Não é ridículo obrigar estudantes a passar quatro anos nas
faculdades de farmácia e bioquímica para deixá-los de plantão em funções burocráticas,
nas drogarias?
É claro que não caberia a
esses profissionais prescrever
hipotensores, hipoglicemiantes, antibióticos e outros tratamentos que exigem formação
especializada, mas explicar
como os remédios devem ser
tomados, quais os efeitos colaterais mais comuns, as possíveis interações medicamentosas e encaminhar ao médico
aqueles com má resposta à

medicação prescrita.
Pequenos municípios com
grande dificuldade para atrair
médicos podem estruturar as
equipes do Estratégia Saúde da
Família --considerado um dos
melhores programas de saúde
pública do mundo-- sob o comando de enfermeiras que tenham acesso a unidades básicas
de saúde de cidades mais próximas, para transferir os casos que
não cabem a elas resolver.
Não se trata de deixar que os
mais pobres recebam cuidados
precários, mas de garantir acesso à assistência aos que não têm
nenhuma. Basta criar protocolos
com critérios rígidos, de modo
que cada profissional conheça
os limites de sua atuação e possa executar as funções para as
quais foi preparado.
Que a epidemia sirva para
criarmos novos modelos de
atenção à saúde.
(*) DRAUZIO VARELLA, Médico
cancerologista, autor de “Estação Carandiru”.
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Universidades mostram sua
importância social
No combate ao coronavírus, instituições de ensino superior se preparam para ajudar o Paraná a
atravessar o maior desafio global desde a Segunda Guerra
Sandoval Poletto (*)

A

pandemia de covid19, causada pelo novo
coronavírus, é a maior
emergência sanitária
dos últimos 100 anos, desde
que a gripe espanhola assolou
o mundo de 1918 a 1920. Ou,
na definição usada pela chanceler alemã Angela Merkel, nosso
maior desafio desde a Segunda
Guerra.
No mundo globalizado, o
vírus, originário da cidade de
Whuan, na China Central, viajou rapidamente. Na Europa,
colapsou os sistemas de saúde,
abalou fortemente a economia,
mudou paisagens e confinou
populações inteiras dentro de
casa. Precisou de poucos meses para atravessar o planeta e
transformar os Estados Unidos
no novo epicentro da epidemia.
Agora, pode causar estragos
ainda maiores conforme cresce e
se espalha por regiões ainda mais
vulneráveis ao seu impacto, como
a África e a América do Sul.
A taxa de letalidade é relativamente baixa, mas o vírus é
altamente contagioso. Embora
apenas cerca de 5% dos infectados precisem de atendimento
em UTIs, a velocidade de propagação pode exaurir a capacidade dos sistemas de saúde em
poucos dias. Os pacientes morrem porque simplesmente não
conseguem ser atendidos.
Por aqui, um estudo epidemiológico promovido pelo
campus de Realeza (sudoeste
do Paraná) da Universidade Fe6

Robio, o robô desenvolvido para auxiliar em atividades de saúde pela
startup Human Robotics com apoio da PUCPR

Ação social da PUC-PR: Alunos promovem campanha em favor da Vila
Torres, em troca de álcool gel produzido por eles na universidade.

deral da Fronteira Sul (UFFS),
baseado em uma modelagem
estatística do Imperial College London, mostra o que pode
estar por vir, principalmente à
medida em que o vírus avançar
para o interior.
Com outros 26 municípios,

delo matemático, 680 pessoas
desenvolveriam complicações
severas.
O problema é que o SUS,
na 8ª Região, mantém apenas
36 leitos de UTI. E em abril
70% deles já estavam ocupadas por pacientes com outras

| ABRIL 2020 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

Realeza compõe a 8ª Regional
de Saúde do Paraná. A população somada é de cerca de 136,2
mil habitantes. No estudo feito
pela UFFS, estima-se que até
10% desse total possa ser contaminado, ou 13,6 mil pessoas.
Assim, de acordo com o mo-

enfermidades.
“É um cenário preocupante”, analisa o professor Marcos Antônio Beal, diretor do
campus de Realeza da UFFS.
“Estamos vivendo um momento ímpar. É o momento de a
universidade mostrar toda a

PANDEMIA

A Universidade Estadual Do Centro Oeste - UNICENTRO, além de fornecer máscaras cirúrgicas, com a participação de alunos produz álcool gel a partir de bebida alcoólica apreendida pela
Receita Federal

sua importância social.”

TESTAR E MAPEAR
PARA ENFRENTAR

Para amenizar o déficit de
leitos hospitalares na região
Sudoeste, a UFFS e a prefeitura
de Realeza consideram transformar o Hospital Veterinário
da universidade – que tem dez
mil metros quadrados e o maior
da região Sul – em um hospital de campanha. É o que pode
acontecer mais à frente, quando
a epidemia lá atingir o pico de
contágio.
Em outra frente, para monitorar a propagação da doença, a
UFFS quer ser uma peça-chave
para agilizar os diagnósticos de
coronavírus na área. Por ora,
todos os casos suspeitos da 8ª
Regional ainda precisam ser encaminhados para o Laboratório
Central do Estado (Lacen), em
Curitiba, um procedimento que
atrasa os resultados em até 14
dias. “Esse atraso, esse delay,
não é pouca coisa. Ele faz você
perder o panorama da realidade, porque a covid-19 é uma
doença que se espalha muito
rápido”, explica Beal.
É um mapeamento mais preciso do coronavírus nas diversas regiões do estado que pode
permitir se tomem medidas mais
acertadas para conter a circulação do patógeno e também que
se prepare mais adequadamente
a rede hospitalar. Hoje, o Lacen
consegue executar no máximo
até 600 exames por dia.
No entanto, para conseguir
realizar testes com maior grau de
precisão, os chamados RT-PCR
– ou testes de biologia molecu-

lar –, a UFFS precisa de equipamentos que no momento estão
escassos no mercado. Nenhuma
empresa consegue entregá-los
em menos de 30 dias.
Na universidade, há a expectativa de que um consórcio de
empresários da região se forme para adquirir no mercado
equipamentos já em uso. Isso
dispensaria o processo licitatório e permitiria que eles fossem
imediatamente transferidos para
a UFFS.
Montado, esse laboratório
seria capaz de realizar até 100
exames por dia.
Outras universidades do Paraná, estaduais – Unicentro,
UEL, UEM, UEPG e Unioeste
– também devem começar em
breve a colaborar com as testagens. Juntos, esses laboratórios
adicionarão até 700 exames
por dia ao mapeamento do estado. Os kits para os exames e
os insumos para a extração de
amostras, porém, precisarão ser
financiados pelas próprias universidades, pelos municípios,
ou por entidades civis.
Na UFPR, em Curitiba, um
estudo está avaliando a eficácia dos diferentes testes rápidos
para o coronavírus disponíveis
no mercado e também identificando o melhor momento
para que eles sejam aplicados
no paciente, a fim de tornar os
diagnósticos mais ágeis é confiáveis. Os testes rápidos têm uma
precisão de resultado muito menor do que os testes moleculares, mas são a única alternativa
diante da demanda excessiva e
da sobrecarga dos laboratórios.
“Esses testes são aplicados à

beira do leito. Eles ajudam a
orientar o tratamento do paciente e, principalmente, ajudam a
definir se ele precisa ir pra uma
enfermaria com os cuidados de
isolamento da covid-19”, explica a professora e infectologista
Sônia Raboni, coordenadora da
pesquisa.

TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO
CIRCULANDO

A Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) se
esforça para suprir outro gar-

galo produzido pela pandemia:
o de respiradores mecânicos,
que podem salvar a vida dos
doentes em estado de grave insuficiência respiratória. Desde
o início da epidemia, o preço
dos aparelhos no mercado disparou. Em apenas uma semana,
no início de abril, a alta foi de
211%, de US$ 24 mil para US$
53 mil.
Na UTFPR, um grupo de 180
professores, técnicos e alunos
obteve o projeto de um modelo desse dispositivo, de uma
das fabricantes que quebrou a

patente. Agora, o empenho é
para entender o funcionamento
dos mecanismos e atrair empresas que possam ajudar na fabricação de um respirador com
componentes nacionais, que
depois de obter a homologação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderá
ser produzido em uma linha de
montagem.
A operação é complexa. Um
respirador mecânico hospitalar tem cerca de 800 peças e
componentes. “É um projeto de
médio prazo”, acredita Marcos
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A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Realeza, estuda transformar seu Hospital Veterinário para
receber doentes com COVID-19

Professores e alunos da UFTPR, em Pato Branco, dedicam-se a manutenção
de repiradouros. Desenvolvem, também, repirador de baixo custo

Schiefler, professor de Engenharia Mecânica e diretor-geral
do campus Curitiba da UTFPR.
“Mas o grupo está empolgado.
Todo mundo está 24 horas por
dia trocando informações de
pesquisas no mundo todo. Com
sorte, podemos conseguir mais
cedo.”
Na UFPR de Curitiba, o Centro de Assessoria de Publicação
Acadêmica (Capa) trabalha justamente para agilizar o fluxo
de informações entre cientistas
e pesquisadores do Brasil e do
resto do mundo. O Centro está
recebendo artigos de qualquer
instituição ou área do conhecimento, para tradução e revisão
gratuita, desde que tenham relação direta com o novo coronavírus. A ideia é fazer o conhecimento circular – e depressa.
“São inúmeros estudos com
dados inéditos sobre a covid-19,
e que precisam ser compartilhados”, sustenta o professor Ron
Martinez, diretor do Capa. “A
questão é disseminar, o mais rápido possível, informação que pode
salvar vidas no mundo inteiro.”
Nesse cenário, em que o tempo é escasso, a Hotmilk, incubadora e aceleradora de startups
da PUC-PR, passou a adaptar
projetos que já estavam sendo
desenvolvidos para o combate
do coronavírus.
O que mais salta aos olhos é
um robô capaz de interagir com
seres humanos, produzido pela
empresa Human Robotics, que
agora poderá prestar o primeiro

jar suas paradas, inclusive para
alimentação.

8

atendimento a pacientes nas filas de hospitais, na tentativa de
desafogar esse fluxo.
Robôs similares a esse foram
utilizados na Itália, durante o
pico da epidemia, e se provaram boas ferramentas. Além de
imunes ao contágio, as máquinas podem trabalhar sem descanso.
No início de abril, o robô da
Human Robotics estava sendo
testado em Curitiba no Hospital
Cajuru. Atualmente, existem 30
modelos. O custo para a fabrica-

ção de cada um é de R$ 50 mil.
Outra empresa que faz parte
do Ecossistema de Inovação da
PUC-PR, a Cargon, mirou na
ajuda a outro tipo de profissional essencial e bastante afetado
pela pandemia: os caminhoneiros. A empresa, especializada
em tecnologia de logística, criou
o site www.caminhoneiroheroi.
com.br. Nele, os motoristas de
carga podem identificar os estabelecimentos à beira da estrada
que se mantém abertos mesmo
durante a quarentena, e plane-

Universidade Estadual de Maringá (UEM) realiza testes de coronavírus.
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HIGIENIZAR
PARA CONTER O
CONTÁGIO

Para os profissionais que
atuam dentro das estruturas de
saúde, os próximos meses devem ser de estresse, sobrecarga
e exaustão. Por isso, os departamentos de psicologia de muitas universidades estão abrindo
serviços para fazer atendimento
remoto e oferecer gratuitamente

suporte emocional a médicos e
enfermeiros.
Em outros locais, professores
e alunos trabalham para produzir o maior número possível dos
chamados EPIs – equipamentos de proteção individual – e
preservar quem está dentro dos
hospitais do contágio.
Já em Foz do Iguaçu, no extremo oeste do estado, a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila) começou a produzir uma alternativa
ao álcool em gel 70%, utilizado
para higienização em hospitais
e postos de saúde – extremamente necessário para livrar esses ambientes do vírus, mas em
falta no mercado.
Para ser produzido, o álcool em gel leva um componente chamado carbopol, que no
mundo todo se tornou difícil de
adquirir por conta da demanda
dos últimos meses. No lugar
dele, a Unila passou a produzir
álcool glicerinado 80%.
“O poder antisséptico é o
mesmo”, garante Ana Carolina
Martins Gomes, responsável
pela produção. A diferença, de
acordo com ela, é a apenas a
consistência final: o álcool glicerinado é líquido e por isso tem
uma aplicação menos prática, o
que pode ocasionar eventuais
desperdícios no dia a dia de um
hospital.
Mesmo assim, a utilização de
álcool glicerinado na falta de álcool em gel é uma recomendação da Organização Mundial de

PANDEMIA
Saúde (OMS).
Toda a produção da Unila, de
cerca de 100 litros por dia, é doada ao sistema público de Foz do
Iguaçu. A universidade espera,
com isso, suprir toda a demanda pelo produto da Secretaria de
Saúde do município, que estima
que vai precisar de três mil litros
nos próximos 60 dias.
Para manter o ritmo de produção, no entanto, a universidade
abriu uma chamada pública para
receber doações de insumos de
pessoas físicas e jurídicas.
Em Guarapuava, a Unicentro
intensificou a produção de álcool em gel a partir do álcool extraído de bebidas apreendidas pela
Receita Federal. A produção
chega aos 500 quilos por dia, e
é distribuída para as secretarias
de saúde dos municípios da região central do estado.

INFORMAR E
AMPARAR A
COMUNIDADE

No Paraná, as universidades
também estão mobilizadas para

desenvolver ações de informação e esclarecimento aos cidadãos sobre o novo coronavírus.
Bolsistas contratados pelas
instituições passaram a reforçar,
por exemplo, o atendimento em
centrais telefônicas de orientação. Na UEL, o Disque Corona
tem 30 bolsistas que não só tiram dúvidas da população sobre a pandemia como também
monitoram a evolução de casos
já confirmados da covid-19 colocados em isolamento domiciliar. Só nos primeiros quatro
dias de funcionamento, a central
atendeu quase 500 ligações.
Bolsistas ligados à UEL também atuam em postos rodoviários na região de Porecatu – divisa com o estado de São Paulo, o
mais afetado pela pandemia no
Brasil – e na Ceasa de Londrina.
As abordagens, por ora, são de
orientação. “É mesmo pra identificar e orientar as pessoas que
estão chegando de fora. Se ela
vai ficar hospedada na casa de
um parente, repassar as orientações”, explica a pró-reitora de

Extensão da UEL, Mara Solange
Gomes Dellaroza.
Ao todo, são cerca de 70 bolsistas de várias universidades
atuando nas divisas rodoviárias
do estado. O monitoramento de
entrada e saída de pessoas é feito nos postos de atendimento da
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).
A crise do coronavírus é global, é sanitária – mas é também
econômica. O primeiro esforço
é para salvar vidas, mas os impactos financeiros das medidas
de quarentena, que incluem o
fechamento de serviços, não são
ignorados pela academia.
Uma projeção feita por várias instituições, incluindo a
UEL, concluiu que apenas nas
primeiras três primeiras semanas de quarentena no Paraná
podem ter sido fechados 60 mil
postos de trabalho formais. E
quase oito mil empresas podem
ter desaparecido, a esmagadora
maioria micro e pequenas.
“O objetivo desses dados é
oferecer base para ações estra-

tégicas. Os dados projetados
não são deterministas e ações
das esferas de governos podem
minimizar os efeitos previstos”,
esclarece o estudo.
Na PUC-PR, a Hotmilk, em
parceria com o Sebrae e o Governo do Paraná, tem prestado
serviços de mentoria para ajudar empresas de base tecnológica a atravessar a crise econômica já instaurada. E não apenas
as pequenas. “Muitas empresas
de médio porte viram seu faturamento cair de 100 pra zero em
duas semanas”, ilustra o professor Fernando Bittencourt Luciano, diretor da Hotmilk.
Para amparar a população
ainda mais vulnerável, a Universidade Católica tem promovido
campanhas de arrecadação de
cestas básicas e produtos de higiene para os moradores da Vila
Torres, comunidade pobre vizinha à sede da PUC em Curitiba.
Para os próprios alunos, a
PUC criou Célula Especializada em Atendimento Financeiro, que tem renegociado caso a

caso o pagamento das mensalidades. Pra quem tem dificuldade com a data da quitação,
por exemplo, mas ainda assim
consegue efetuar o pagamento
no mesmo mês, foram abolidos
juros e multas.
A universidade também efetuou o empréstimo de 330 computadores e 178 modens 4G para
que os alunos que não tinham
uma infraestrutura mínima pudessem seguir tendo aulas remotas.
Na UTFPR, uma campanha
arrecadou 650 cestas básicas
para os estudantes mais vulneráveis, que moram distantes da
família e mesmo assim não puderam voltar pra casa em meio
à crise. Das 650, 500 cestas foram distribuídas para alunos. O
excedente foi direcionado para
funcionários terceirizados, que
tiveram salários cortados pelas
empresas, e uma parte ainda repassada para o Instituto Federal
do Paraná (IFPR).
(*) SANDOVAL POLETTO, jornalista
<sandoval.poletto@gmail.com>

Produção de álcool glicerinado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
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BURRICE DOS
“SOLDADOS DA FÉ”

A paralisia do Estado
segregado da Nação
A muralha
regulatória chegou à
perfeição: pôs fora
da lei as ações a
favor da sociedade

Fernão Lara Mesquita (*)

É

melancólica essa novela
da disponibilização do
socorro financeiro à economia paralisada pelo
coronavírus e da exploração
política da “culpa” pela demora
em consegui-la.
Como de hábito, os funcionalismos “de direita” e “de
esquerda” puseram-se fora do
“Orçamento de Guerra”, o que
confirma e aprofunda o nosso
apartheid. Todas as medidas do
Estado para com o Estado para
coibir “malfeitos” ou incentivar comportamentos desejados
estão fadadas a transformar-se
em ações entre amigos, seja
para não serem aplicadas aos
funcionários culpados, seja
para serem aplicadas a todos
independentemente de merecimento.
O mundo que funciona é o
que não cuida de legislar desenfreadamente para cercar comportamentos possíveis, atravancando a vida de todo mundo,
mas premia ou pune inexora10

velmente, por iniciativa popular, os comportamentos de fato
havidos, pois, sendo o povo a
vítima dos maus ou o beneficiário dos bons comportamentos
dos agentes estatais, é ele a única entidade em condições de
julga-los com legitimidade. Mas
o Brasil não aprende com os fatos e a tudo responde com mais
Estado e menos cidadania.

ESPIONAGEM

Na semana passada atribuí
à China a invenção do método
e errei. Foi da Coreia do Sul a
ideia de aplicar o aparato de
espionagem que as gigantes
globais de animação de redes
montaram para roubar e vender
informações sobre cada um de
nós a quem quiser pagar por
elas, dos comerciantes aos políticos, passando pelos assassinos
profissionais, no combate ao
coronavírus.
A má vizinhança tornou-os
atentos e a epidemia de gripe
com síndrome respiratória grave
de 2015 (Sars), prima desta, levou-os à revisão e consolidação
de um conjunto de leis que define responsabilidades do governo federal, dos governos locais,
dos médicos e dos cidadãos
para desimpedir ações voltadas
para a prevenção, notificação,
investigação,
compensação
e mobilização de recursos de
combate à epidemia.
A Coreia fez, em resumo,
tudo o que o resto do mundo
não fez, especialmente evitar
depositar nas mãos da China a
segurança da sua saúde pública, deixando para importar de
lá tudo quanto é necessário para
garanti-la, como fizeram todos
quantos agora ardem no fogo da
pandemia. Graças a isso, aplica
hoje 5.200 testes por milhão de
habitantes, enquanto os Estados
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Unidos ainda não chegaram a
100, e tem em estoque os respiradores, testes e equipamentos
de proteção (EPIs) essenciais à
emergência.
Criou, então, um “aplicativo
de autodiagnóstico”, que cruza
as respostas a um questionário
com os resultados dessas medições e o log retroativo de deslo-

fica mais claro a cada minuto, é para quem não tem mais
nada, nem testes, nem EPI, nem
organização e, portanto, nenhuma noção segura do que está
acontecendo. É o “remédio”
que restou aos políticos relapsos, que não fizeram a lição de
casa para não parecerem o que
são. O único recurso ao alcance de muita gente que já foi boa
como Estados Unidos e grande

camentos físicos nos últimos 14
dias de cada cidadão, via celular, para atribuir-lhe uma classificação - vermelho, amarelo ou
verde - que define seus direitos
e deveres quanto à mobilidade
ou graus de isolamento. Agora o
celular é usado e exigido como
um passaporte, o que permitiu
ao país continuar funcionando
enquanto combate a epidemia,
com segurança e eficiência. É
esse o esquema que vem sendo
imitado por todo mundo que
ainda pode fazê-lo, como Israel,
Alemanha e até a própria China.
Quarentena burra, portanto,

parte da Europa, especialmente
a latina, por razões que incluem
dosagens variáveis de incúria,
de dolo e até de cinismo.
Todo mundo, entretanto, já
admite pelo menos onde foi que
errou e corre, Estados e cidadãos
juntos, para construir a ponte
que permite sair da quarentena
burra - que, posto que a epidemia só cessa quando a maioria
contrai o vírus e fica imunizada,
serve, no máximo, para desconcentrar o número de mortes - e
evoluir para a quarentena inteligente, que evita a hecatombe
econômica.

AUTODIAGNÓSTICO

O ministro Mandetta já mencionou que tem uma equipe
completa correndo atrás da
nossa versão do algoritmo coreano. Só que o caminho do
Brasil está travado pela solidez
mineral da burrice dos “soldados da fé”, cujo objetivo não é
buscar a verdade, mas apenas
“eliminar o oponente”. Estes,
à direita e à esquerda, tanto
quanto os que amplificam seus
coices e rasteiras na mídia, bastam-se uns aos outros no seu
ódio mútuo. Os pró-quarentena
excluem tudo menos a quarentena e os contra-quarentena admitem tudo menos a quarentena, morra quem morrer, o que
proporciona que a privilegiatura que come o dinheiro que nos
falta permaneça gostosamente
na sombra.
É debaixo desse barulho que
a gente de boa-fé se debate trági-

ca e inutilmente no atoleiro dos
milhões de leis e regulamentos
insanos que dão pretexto à colonização do Estado pela legião
de fiscais, fiscais dos fiscais e
“tribunais temáticos”, a rainha
das “jabuticabas”, que mantém
o País Real “rachadinho” e a serviço deles. Erguida para blindar
o Estado contra a interferência
do povo, a muralha regulatória
chegou à perfeição: pôs fora da
lei as ações do Estado a favor da
sociedade.
(*) FERNÃO LARA MESQUITA, jornalista,
escreve em www.vespeiro.com
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A ética dos
nossos
filhos
depois da
pandemia
Que esta ameaça global nos encoraje a buscar
interesses comuns, e não apenas os nossos
Cicero Urban (*)

V

ivemos hoje um novo
problema, desconhecido de gerações passadas. Mas também
um momento em que velhos
problemas não resolvidos tomam novas formas. A morte da
ética, celebrada na pós-modernidade, e substituída pela estética, agora entra em uma crise
profunda. Algumas atitudes valorizadas no passado, como o
autossacrifício e a luta de toda
uma vida em busca de um ideal, foram substituídas pela busca individual do sucesso e pelo
conforto imediatos. Tudo, ou
quase tudo, passou a ser aceito
e tolerado para atingi-los. Os
fins, mais do que em outros períodos, justificam os meios.
Contudo essa tolerância associada com o individualismo desenfreado criou a marca
mais forte de nossa geração: a
indiferença. Veio, então, algo
inesperado e que está mudando
o rumo da História: um novo
vírus. A forma mais simples de
vida rasgando todas as nossas
pretensões, narrativas e ideologias. Resta saber se este tempo
passará como o crepúsculo ou
como o renascimento da ética. E
como isso influenciará nossos fi-

lhos na construção de um novo
mundo pós-pandemia.
A palavra ética deriva do grego e significa costume, maneira
habitual de agir, caráter. Busca,
em seus princípios, a universalidade e a fundamentação da coisa certa a fazer. Para o sacerdote
jesuíta Joseph De Finance, ela é
uma ciência categoricamente
normativa dos atos humanos,
segundo a luz natural da razão.
São as ações que escolhemos,
em detrimento de outras, que
são medidas e avaliadas e nos
levam à tomada correta de decisão. No entanto, que valores devem ter prioridade agora? O que
é indispensável em nossa vida?

O QUE FICA DEPOIS
DA PANDEMIA?

O útil, não necessariamente é
o bom. O belo, não necessariamente é o verdadeiro. O economicamente sensato, pode não ser
o mais apropriado. Que critérios
utilizar depois desta pandemia?
O que fica depois de tudo isto?
Num mundo de joelhos, onde
a ciência e a tecnologia pareciam
resolver todos os problemas, vivemos contradições políticas,
filosóficas e religiosas. O que parecia dividido agora ficou frag-

mentado. E a maior de todas as
vulnerabilidades humanas veio à
tona: a fragilidade da vida.
Pois bem, o que dizer aos
nossos filhos depois deste “retorno à casa”? Ricos e pobres,
não importa. Estamos todos perplexos e perdidos. O que diria
hoje Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que tão sabiamente
descreveu nosso tempo como o
de uma “modernidade líquida”?
Nossas relações pessoais,
nossos valores, nossos amores,
nossas amizades, tudo é frágil
e maleável. As pessoas deixaram de ser valorizadas pelo que
são. Somos o que consumimos.
As instituições e os Estados, que
são, obviamente, feitos de pessoas, também ficaram enfraquecidos e fragilizados. Se na “modernidade líquida” todas as relações
humanas foram abaladas, e isso
parecia irreversível, agora estamos retornando ao passado?
Sim, a quarentena está nos
obrigando a rever tudo. A importância de nos relacionarmos
fisicamente e emocionalmente.
De estabelecermos laços mais
fortes. A falta que isso nos faz
está mais clara agora. A amizade e o amor líquido das redes
sociais não são suficientes para

uma vida satisfatória e plena
como pessoas. O sólido entrou
em contraposição ao líquido.
Qual a ética a ser ensinada
aos nossos filhos?
A primeira lição é que ela não
é para o outro, mas com o outro,
juntos! A segunda é que, como
pessoas, somos insubstituíveis,
mas como profissionais com diferentes papéis na sociedade,
não. O limite desta ambivalência
moral estará entre os principais
dilemas pós-pandemia. Por isso a
ética precisa ser “com o outro”.

TANTO PODER,
POUCA ORIENTAÇÃO

Para Hans Jonas, nunca tivemos tanto poder, com tão pouca
orientação para seu uso. Precisamos de mais sabedoria quando menos cremos nela. Homens
crescem e são modelados. A liberdade é o direito de modelarse a si mesmo. Educar nossos
filhos neste novo mundo é modelá-los não mais para a busca
do conforto falso do vazio e do
imediato, mas para o retorno ao
ponto de partida.
Não somos morais graças à
vida em sociedade, mas somos
sociedade graças a sermos morais. O nosso valor mais importan-

te, e que precisa ser preservado, é
o respeito ao próximo. Algo que
ficou de lado por muito tempo.
Finalmente, a vida humana é
maior e mais forte do que o vírus.
Isolada, todavia, ela facilmente
sucumbe a ele. E a fragilidade
da nossa existência física só se
fortalecerá na ação conjunta da
vida em sociedade. Da somatória de todas as nossas qualidades individuais é que teremos a
vitória contra este vírus e contra
o mal maior, não causado pelo
vírus, que é a indiferença.
Nós, como seres humanos,
sofremos da deficiência de altruísmo. A nossa falta de sentido
hoje reflete o vazio em que nos
colocamos ao enfraquecermos
e relativizarmos nossas relações
humanas. Esperamos que a coerção desta ameaça global nos
encoraje a buscarmos interesses
comuns, e não apenas os nossos.
Será o fim da “modernidade líquida”? Tudo dependerá da ética
que guiará os nossos filhos.
(Reproduzido da edição de
18-4-20 do jornal O Estado de
São Paulo, página A-2)
(*) CICERO URBAN, médico mastologista,
professor de bioética, é Vice-Presidente do
Instituto Ciência e Fé em Curitiba
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Dilema ético,
os idosos e a
metáfora da
guerra
Parte da sociedade é tratada como inútil e
improdutiva
Guita Grin Debert e Jorge Félix (*)

A

metáfora da guerra tem
sido utilizada para espelhar a luta que está
sendo travada contra a
Covid-19. Essa analogia é moralmente preocupante. Na situação
de guerra, o desafio é curar os
soldados e mandá-los de volta
para a batalha. Numa epidemia
é muito diferente. Precisamos
salvar a vida dos civis preservando valores e sensibilidades da
sociedade humana. As democracias enaltecem os princípios de
igualdade e solidariedade. Sabemos que os determinantes da
saúde são sociais e que é próprio
dos Estados modernos procurarem reduzir desigualdades que
marcam a vida social.
Por essa razão há um mal-estar
em dizer, com todas as letras, que
o jovem tem prioridade em relação ao idoso em caso de colapso
do sistema de saúde. Na Itália e
na Espanha, diante desse dilema
médico, associações de classe
optaram abertamente pelo critério da idade cronológica. Deram
prioridade àqueles que teriam
“recuperação mais rápida” ou
“maior expectativa de vida” —
ou, ainda, “maior expectativa de
vida com qualidade”.
Quando a expressão causa
indignação, a metáfora da guerra instrumentaliza, vestida de
benignidade. Qualidade de vida
é uma expressão fluida e impre12

cisa. A metáfora levou uma associação médica a propor que,
em relação aos idosos, deveria
ser dada prioridade à probabilidade de sobrevivência livre
de deficiências. É ainda mais
preocupante quando as decisões baseadas em preocupações
médicas de combate clínico às
doenças são substituídas por decisões utilitárias sobre quem são
as pessoas mais relevantes para
compor a sociedade quando
terminar a epidemia.
As escolhas orientadas em
termos do que são considerados
“benefícios sociais” são pura hipocrisia: teria uma mulher casada
e com filhos pequenos prioridade
sobre a viúva com filhos adultos?
Um patrão sobre sua empregada?
As metáforas têm um enorme poder, e sabemos que em tempos de
guerra a capacidade crítica se vê
pressionada a tomar decisões que
têm o potencial de oferecer atestados de óbitos prematuros a um
contingente da população que
passa a ser tratado como inútil e
improdutivo.
Dar prioridade à “expectativa
de vida” com o objetivo de garantir ao jovem a oportunidade
de envelhecer não é uma decisão clínica. É, antes, uma opinião
destituída de reflexão social. Ou
apenas uma suposição.
A nossa Carta Constitucional,
a Política Nacional do Idoso (lei
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Gina Dal Colleto Fernandes, 97 anos, recebe alta no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, rodeada pela
cardiologista Ludhmila Hajjar, pela infectologista Maria Luisa Moura e pelo oncologista Paulo Hoff, diretor da
instituição. À esquerda, sua filha, Maria Helena (Arquivo pessoal)

8.842/1994), o Estatuto do Idoso
(lei 10.741/2003) seguem concepções inclusivas e foram elaboradas por instituições em sintonia com a sociedade civil. Esse
marco legal construiu um aparato estatal de defesa dos direitos
da pessoa idosa. Não lutamos
contra a doença da mesma forma
que enfrentamos um inimigo na
guerra. As conquistas de direitos
dos idosos não podem ser ameaçadas por decisões incongruentes que permitem um genocídio
dos mais velhos.

escala de 1 a 5, partindo de pacientes com alta probabilidade
de recuperação até os pacientes
com doença em fase terminal. O
artigo 9º diz que as decisões devem ser feitas de forma explícita,
“sem discriminação por questões
de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política, deficiência, ou quaisquer
outras formas de discriminação”.
Em situações excepcionais seria
preciso fazer modificações nessa

resolução? Responder afirmativamente é enfrentar o desafio de
não estimular os preconceitos e
as discriminações sociais.
(*) GUITA GRIN DEBERT, Professora
do Departamento de Antropologia e
pesquisadora do Núcleo de Estudos
de Gênero da Unicamp, é autora de
‘Reinvenção da Velhice’ (Prêmio Jabuti de
Ciências Sociais; ed. Edusp);
(*) JORGE FÉLIX, Doutor em ciências
sociais e professor de Gerontologia da USP,
é autor de ‘Economia da Longevidade’ (Aller
Editora)

ÉTICA EM SAÚDE E
ÉTICA CLÍNICA

A ética em saúde pública é distinta da ética clínica. As políticas
de saúde tratam da prevenção às
doenças e, com toda razão, defendem o isolamento e têm reiterado
que “precisamos ficar em casa”.
Os profissionais de saúde cumprem uma função clínica e esperase que todos eles tomem decisões
baseadas no que é clinicamente
relevante sem influência de preconceito social, decisões utilitárias
ou soluções simplistas para o dilema do momento.
Em 2016, o Conselho Federal de Medicina, criou diretrizes
de definição de prioridades na
admissão em UTIs. A resolução
2.156/2016 do CFM considera
que a prioridade de admissão
deve respeitar critérios de uma

Dentro do Emílio Ribas, durante a pandemia do coronavírus. Equipe
médica realiza a triagem de pacientes que podem estar infectados pelo
coronavírus (Eduardo Anizelli/Folhapress)

não tropece na língua

Linguagem jurídica: usucapião,
de cujus, causa-morte,
inocorrer, desprovimento
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- Gostaria de entender a origem da palavra usucapião; no Código Civil Brasileiro antigo se encontrava DO usucapião, e no vigente DA usucapião. Wesley Peçanha,
Macaé/RJ
Os dois casos estão certos. Quando
o dicionário registra “usucapião. s.2g.”,
significa que se trata de um substantivo
pertencente aos dois gêneros, que portanto se pode usar no masculino ou no
feminino. Mas a tradição no Brasil é pelo
gênero masculino.

A palavra nasceu feminina, do latim usucapione, tendo porém sofrido
variações ao longo dos séculos, com
predominância da forma masculina em
português, não só pela terminação “ão”
– porque afinal também temos vocábulos femininos em ão, como legião, união,

obsessão, opinião, exceção, procuração
etc., ao lado de masculinos como anfitrião, avião, cão, leão, peão, pião, campeão, Cipião – mas principalmente pelo
fato de ser masculino o termo uso (em
latim usu), que forma e informa a palavra
usucapião = “tomada (aquisição) pelo

uso”. De “o uso” para “o usucapião” foi
um passo, bem se vê.
Por curiosidade: em espanhol, francês, italiano e alemão prevalece o feminino de origem. Vejamos: la usucapione,
la usucapion, l’usucapione, die Usukapion.

--- Gostaria de saber se de cujus recebe flexão de gênero ao nos referirmos a homem e mulher: o de cujus e a de cujus. Vânia, Brasília/DF
“De cujus” é uma expressão forense que
se usa no lugar do nome do falecido, ou autor da herança, nos termos de um inventá-

rio: são as primeiras palavras da expressão
latina “de cujus sucessione agitur” = de
cuja sucessão se trata. Não recebe flexão de

gênero. Funciona como cônjuge, em que
também não há *a cônjuge, mas o cônjuge
varão e o cônjuge virago, homem e mulher,

respectivamente. Da mesma forma, há o de
cujus varão/masculino e o de cujus virago/
feminino. Portanto, sempre “o de cujus”.

--- Gostaria de saber como grafar a palavra causa-morte bem como resultado-morte. Se com hífen ou sem hífen, por quê? Maria Janete G. Machado, Porto Velho/RO
A expressão “causa mortis” (latim), que
significa a causa determinante da morte de

alguém, tem sido aportuguesada para [a] causa-morte. O hífen é usado para unir os dois

substantivos no lugar da preposição (causa
da morte), pois eles aí formam um substan-

tivo só, uma palavra composta. É o mesmo
caso, portanto, de [o] resultado-morte.

--- Gostaria de saber se é correto o uso dos termos: inocorrer (ou inocorrência), desprovido (desprover) e improver (improvido). A. K., Brasília/DF
O emprego de neologismos é mais
uma questão de bom senso e senso comum do que de registro oficial, pois nem
todas as palavras de uso corrente estão
dicionarizadas. É o caso do verbo inocorrer, utilizado para exprimir a negação de

ocorrer; daí deriva o substantivo inocorrência (o mesmo que não ocorrência).
No tocante a prover [um recurso], já
está dicionarizada a sua negação como
desprover, subst. desprovimento. Não

haveria necessidade, portanto, de se
criar o termo improvimento, embora esta
formação com o prefixo in- corresponda
de modo mais preciso ao sentido de negação que se pretende. Resta uma opção
a quem não aprecia nenhum dos termos

acima: “negar provimento” ao recurso.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora
do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase,
pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO);
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti;
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba;
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II;
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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OS TEMPERAMENTOS
Conhece-te a ti mesmo
Conrad Hock

MÍDIAS E LUTAS POR RECONHECIMENTO
Rousiley C. M. Maia
“Para alguns, os media minam os processos democráticos e a concretização da justiça. Para outros,
os meios de comunicação desempenham um papel
ambivalente que pode, em determinadas situações,
aprimorar esses processos. Nesse sentido, sustento que as estruturas, os formatos ou gêneros, as
práticas, as operações de poder não simplesmente
pressupostos.”
Páginas: 416
Preço referência: R$ 40,00

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO HOJE
Ciro Marcondes Filho

A POLÍTICA SEGUNDO TOMÁS DE AQUINO
Bernardo Veiga

A maioria das teorias da comunicação já caiu na
obsolescência e no ostracismo. Algumas poucas
ainda guardam certa atualidade. Mas o momento comunicacional não para, está sempre se
alterando, exigindo novos posicionamentos, novos
equacionamentos teóricos, novas visões.
Páginas: 152
Preço referência: R$ 34,00

Há muitas correntes filosóficas que propõem
fundamentos diversos para a moral e a política.
Este livro considera como uma proposta viável
para a melhoria da vida política a visão de Tomás
de Aquino, que fundamenta o agir moral na noção
de lei natural.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 56,62

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/
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Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

SOCIOLOGIA DE MAX WEBER
Catherine Colliot-Thélène

O LIVRO DA FELICIDADE
Autor: Joan Chittister; Editora: Vozes Nobilis

A LÓGICA DA FÉ
Humberto M. Rasi, Nancy Vyhmeister

A obra de Weber não consiste de livros, mas sim
de artigos publicados em diversas revistas, reunidos - a maioria depois de sua morte - em volumes,
e em esboços muitas vezes retrabalhados do grande projeto inacabado: Economia e sociedade. A
distribuição das grandes massas da obra, proposta
aqui, baseia-se principalmente em considerações
temáticas.
Páginas: 176
Preço referência: R$ 43,83

Todo mundo quer ser feliz. Porém muitos, erroneamente, acreditam que a felicidade resulta de
ter bastante dinheiro, fama, conforto, sucesso
mundano ou até pura sorte. Joan Chittister vê a felicidade de maneira diferente. Para ela, a felicidade
não é um derivado da riqueza ou do sucesso, mas
uma qualidade pessoal a ser aprendida, regida e
destemidamente exercida.
Páginas: 288
Preço referência: R$ 35,00

Ao longo da era cristã, especialmente após o
Iluminismo, muitos céticos têm duvidado da
confiabilidade da Bíblia. Com o surgimento do
pós-modernismo, isso se intensificou, e veio à tona
uma nova rodada de questionamentos a respeito
de vários pontos básicos para a cosmo visão
bíblica. A Lógica da Fé pretende responder várias
destas questões.
Páginas: 198
Preço referência: R$ 33,10

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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Publicado originalmente em 1934 com o título de
Conheça a si mesmo através dos quatros temperamentos, este livro traz uma abordagem da ideia
dos quatro temperamentos provindo dos escritos
dos antigos gregos, em particular, o contemporâneo mais antigo de Platão, o Pai da Medicina, Hipócrates (469-399 a.C.) e o Príncipe dos Médicos
Galeno (130-200 d.C.).
Páginas: 130
Preço referência: 33,92

A REFORMA PROTESTANTE
Uma visão adventista
Glauber S. Araújo
Quais foram os fatores que influenciaram a
Reforma Protestante? Foi apenas uma discussão
teológica ou havia algo a mais em jogo? Qual papel a Bíblia desempenhou no protesto de Martinho
Lutero? Como ele interpretava a atuação de Cristo
no santuário celestial? Quais eram as expectativas protestantes para o fim do mundo? Como os
reformadores conseguiram vencer o jogo político
da Igreja de Roma?
Páginas: 176
Preço referência: R$ 36,20

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

CIÊNCIA E FÉ – 2ª edição
Cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano
com a Bíblia
Galileu Galilei

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

Físico, matemático, astrônomo, filósofo e literato, Galileu
Galilei foi um dos pilares do Ocidente contemporâneo. Nos
textos reunidos em Ciência e fé, travamos contato com o seu
pensamento revolucionário, ao desvendar as relações entre a
Ciência da Natureza (chamada na época de "Filosofia Natural")
e a interpretação que a tradição católica faz da revelação bíblica
durante o século XVII.
Páginas: 144
Preço Referência: R$40,00
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AOS QUE
TRABALHAM
POR NÓS:
OBRIGADO.

Você, que deixa sua família em casa
para cuidar da nossa: obrigado.
Você, que tem um trabalho essencial
para que o estado não pare: obrigado.
Você, que está em casa para preservar
a vida de outros: obrigado.
AOS HERÓIS PARANAENSES QUE
AGEM COM RESPONSABILIDADE,
NOSSO OBRIGADO DE CORAÇÃO.
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