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NA MÍDIA ELETRÔNICA

SAÚDE MENTAL

Sabe aquele filme que você 
começa a assistir por causa 
do título, ou porque algum 
gaiato te indicou, mas assim 

que se inicia você já se arrepende, 
pois não era o que você esperava. 
Naquele dia você não está nem pra 
drama nem pra tragédia. Queria dar 
boas risadas, mas o desenrolar do 
filme te deprime?

Sabe aquele livro que você co-
meça a ler porque o título te chama 
a atenção, mas na medida em que 
começa a ler percebe a furada que 
você entrou, e vai pulando páginas, 
dando uma folhadinha desanimada, 
indo logo pro final pra ver se a his-
tória melhora?

Sabe aquela piada longa, que 
pode até ser engraçada, mas o con-
tador não tem habilidade pra te 
prender, enchendo de detalhes des-
necessários, sem a entonação ade-
quada, e que no final ele ri mais do 
que você?

Sabe aquele primeiro encontro, 
cheio de expectativas, já marca-

do e remarcado, e que finalmente 
acontece? No dia cai um dilúvio, 
ela chega com 1 hora de atraso, 
você já está na terceira dose de uís-
que, mas tudo bem, ela está ali, lin-
da, perfumada e o cabelo, mesmo 
com a chuva, está com uma cha-
pinha impecável. Só que quando 
ela abre a boca, vem um sotaque 
de pato branquense, acompanhado 
de um bafo de múmia reencarnada 
3 vezes!

Sabe aquela aula de matemática 
com aquele professor arcaico, que 
serviu de garçom na santa ceia, e 
que pelo desgaste do tempo é traído 
pela memória constantemente, e diz 
que a hipotenusa é a soma do ca-
teto adjacente com o cateto oposto, 
dividido pelo quadrado da soma do 
seno e do cosseno?

Sabe aquele jogo de futebol entre 
dois times que se classificam com o 
empate e que ainda de lambuja pre-
judicam um terceiro que é arquirri-
val? 90 minutos de bola só para o 
lado, sem objetividade nenhuma, 
sem passar do meio de campo, o 
único chute a gol foi uma atrasa-
da do zagueiro para o goleiro que 
quase entra, com a torcida fazendo 
aquele uhuhuh, chegando a acordar 
os que dormiam tranquilamente.

Então, sabe 2020? Pode escolher 
o que será. Um filme chato, um livro 
sem conteúdo, uma piada sem gra-
ça, uma aula confusa, um encontro 
frustrante, ou um jogo sonolento??? 
Pode escolher, pois o enredo já está 
pronto.

(*) 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.

2020 Uma odisseia na terra

Edmilson Fabbri (*)

“Pode escolher o 
que será. Um filme 
chato, um livro sem 
conteúdo, uma piada 
sem graça, uma aula 
confusa, um encontro 
frustrante, ou um 
jogo sonolento???”

EFEITOS COLATERAIS
“Vejo todo mundo estressado, correndo o dia 

inteiro, para salvar a vida dos pacientes”, observa 
a psiquiatra Vanessa de Albuquerque Cítero, co-
ordenadora do serviço de saúde mental do HSP. 
Ela foca o dia a dia dos médicos, enfermeiros, 
atendentes... até motoristas de ambulâncias que 
estão, inclusive, entrando em colapso mental.

A preocupação em salvar vítimas do coronaví-
rus e o medo de ser atingido, ou de causar conta-
minação de familiares, estão causando estragos 
psicológicos nos profissionais de saúde.

Até o final de julho, de acordo com o Conselho 
Federal de Enfermagem e o Ministério da Saúde, 
cerca de 310 enfermeiros e 113 médicos haviam 
morrido por causa da Covid-19 no Brasil.

“Um mês depois do início da pandemia, come-
cei a atender residentes que estavam com Covid-
19 e falavam sobre a angústia da morte e de não 
ter contato com os familiares”, relata a psicóloga 
Daniela Betinassi Parro-Pires, coordenadora do 
Núcleo de Assistência e Pesquisa em Residência 
(Napreme) da Unifesp.

Como superar esse trauma? A Revista Pesqui-
sa FAPESP apresenta propostas.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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O conceito de dimen-
são é puramente 
espiritual, deman-
dando a presença 

de uma síntese intelectual só 
presente na consciência huma-
na, o que evidencia a natureza 
peculiar de nosso ser, que existe 
como forma de pensar a reali-
dade em sua natureza etérea e 
só anterior como manifestação 
biológica ou sensível. Tal ocorre 
em todos os momentos de nossa 
existência, cuja dignidade con-
siste apenas em pensar, segundo 
expressou PASCAL.

Isto acontece também com 
os números, os transcendentais 
da quantidade, cuja caracterís-
tica é determinar os limites do 
Infinito, segundo PITÁGORAS. 
Por isso, cada um deles possui 
uma essência mística, diferente 
e exclusiva dos demais. Assim, 

o número sete está implicado 
em muitas situações cósmicas, 
o que o coloca em nível próxi-
mo ao divino, como podemos 
constatar: Deus criou o mundo 
em sete dias; sete são os dias da 
semana; sete são as fases da lua, 
sete são os dons do Espírito San-
to; sete são as cores do arco-íris; 
sete são os polos de nossa ma-
nifestação sensível, os chakras; 
o culto aos falecidos se dá no 
sétimo dia, etc.

Igualmente, o ser humano 
sofre a influência deste núme-
ro, pois sete são suas dimensões 
holográficas: o corpo, a alma e 
o espírito, que geram criativida-
de, racionalidade, sentimento 
e liberdade, colocando nosso 
ser no contexto cósmico das 
dimensões orquestradas. Dessa 
forma, o corpo, representando o 
primeiro nível de nossa substân-

cia, é o estofo material de nosso 
ser, estando, portanto, a mercê 
de sua contingência física. Lou-
vado ou odiado, importa tratá-lo 
com o carinho que merece. O 
corpo humano está muito próxi-
mo da Terra, tendo Adão, como 
nosso primeiro pai.

A alma é o substrato psíqui-
co de nosso ser. Considerada 
pela tradição como imortal, é 
de natureza espiritual, sem par-
tes, segundo PLATÃO. Gerada 
como um holograma por via de 
emanações etéreas, é a fonte de 
surgimento de nossos bens e de 
nossos males, que afetam pro-
fundamente nosso ser. A alma, 
poeticamente considerada, é 
fonte de emoções e sentimentos.

O Espírito, por sua vez, é 
um sopro divino em nosso ser, 
capacitando-nos para o exercí-
cio intelectual e os arroubos de 

nossa transcendência. O Espíri-
to, similar a uma chama, cria e 
destrói segundo a oscilação de 
Sua Luz. O espírito nos é assim 
imanente, permitindo que pos-
samos ser capazes de vislumbrar 
a eternidade. Suas propriedades 
em nosso ser são a criatividade, 
a racionalidade, o sentimento e 
a liberdade, o que nos torna su-
periores ao tempo e ao espaço.

É Ele que nos permite sermos 
criativos, inovando sempre em 
favor do progresso; já as criati-
vidades maléficas são sempre as 
distorções provenientes do ma-
ligno; também, nos torna racio-
nais, pelo reconhecimento das 
leis imutáveis da Natureza; em 
acréscimo, desenvolve os nos-
sos sentimentos, nos tornando 
bons e amorosos; e, por fim, nos 
concede a liberdade, pelo uso 
consciente de nossas vontades.

Há uma similaridade do cor-
po, da alma e do espírito com a 
Santíssima Trindade, Pai, Filho 
e Espírito Santo, tornando-nos 
divinos em nossa natureza. Sem 
dúvida, segundo a Bíblia no Li-
vro do Gênesis, o Pai tem muito 
a ver com nosso corpo, o Filho 
tem tudo a ver com as qualidades 
de nossa alma e o Espírito Santo, 
por sua imanência em nós, tem 
tudo a ver com as graças que nos 
iluminam. Sejamos, pois, dóceis 
às dimensões espirituais que nos 
afetam, sem as quais não sería-
mos o que somos em nossa pre-
cária existência peregrina.

(*) 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

FILOSOFIA

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

As sete dimensões 
do animal 
humano
Antonio Celso Mendes (*)
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AMAZÔNIA

A Amazônia é apresentada de forma fragmentada, aqui e no 
exterior, em função de grupos de interesse, ideologias, opor-
tunidades, oportunismos, etc.. É urgente superar o paradoxo 
colocado em 1909 por Euclides da Cunha: “A Amazônia, 

ainda sob o aspecto estritamente físico, conhecemo-la aos fragmen-
tos. Mais de um século de perseverantes pesquisas e uma inestimável 
literatura, de numerosas monografias, mostram-no-la sob incontáveis 
aspectos parcelados. (...) A inteligência humana não suportaria, de im-
proviso, o peso daquela realidade portentosa”.

Quem quer saber a real situação da Amazônia se perde num cipoal 
de opiniões, informações e desinformações de instituições governa-
mentais ou não, multiplicadas via redes sociais, com pouca partici-
pação regional e muitos interesses geopolíticos. É preciso unificar os 
conhecimentos e produzir um relatório anual completo sobre a região. 
Uma espécie de State of the Amazon Region, com ciência, dados, sín-
teses e análises dos principais temas, desafios e processos.

A Amazônia precisa ser conhecida e reconhecida em sua história 
e complexidade em pelo menos cinco dimensões inseparáveis: as 
dos quadros natural, agrário, agrícola, de infraestrutura e socioeco-
nômico.

O quadro natural inclui 50 tipos de vegetações florestais, mistas 
e não florestais. Desmatamento e regeneração vegetal são indicado-
res. O tema ainda inclui solos, riquezas minerais, recursos hídricos, 

realidade
e soluçõesQual a 

situação real 
da Amazônia? 

Evaristo de Miranda (*)
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AMAZÔNIA
energéticos etc.

No quadro agrário cabe con-
siderar as 330 terras indígenas, 
as 204 unidades de conservação 
integral (parques nacionais, es-
tações ecológicas...), as muitas 
reservas extrativistas, de desen-
volvimento sustentável, áreas 
de proteção permanente e terras 
quilombolas. Além dos 2.312 
assentamentos, onde foram ins-
taladas 499.586 famílias, e da 
urgente regularização fundiária 
de posses e terras não tituladas, 
áreas devolutas e títulos sobre-
postos.

DIVERSIFICAÇÃO
O quadro agrícola traz o 

rosto de 1 milhão de produto-
res e unidades de produção da 
Amazônia. Não há agropecuá-
ria mais diversificada: desde os 
mais simples sistemas extrati-
vistas até as mais modernas fa-
zendas de grãos e algodão, no 
norte de Mato Grosso. Quase 
90% são pequenos agriculto-
res, desde os 116.118 cadas-
trados em Rondônia até os de 
origem japonesa, campeões 
na produção de pimenta-do-

reino, no Pará.
O quadro de infraestrutura 

varia desde Roraima, o único 
Estado não interligado ao siste-
ma elétrico nacional, até o Pará, 
exportador de eletricidade. A 
rede viária é precária e regre-
diu. Estradas asfaltadas até os 
anos 1980 perderem operacio-
nalidade, caso da Porto Velho-

Manaus. A hidrovia do Madeira 
cresceu e a do Tocantins não 
existe, mesmo com a eclusa de 
Tucuruí concluída. Cada Estado 
tem demandas muito diversas.

O quadro socioeconômico 
apresenta os piores indicadores, 
salvo onde prosperou o agrone-
gócio. Na pandemia, o Amazo-
nas – Estado mais preservado da 
região – é retrato dessa tragédia 

social. De seus 62 municípios, 
apenas Manaus tinha UTIs. 
Faltaram caixões para enterrar 
os mortos. Culpa da covid ou 
da infraestrutura de saúde? Na 
Amazônia, mais de 25 milhões 
de brasileiros vivem em 500 e 
tantas cidades. Todos têm direi-
to à alimentação, a saneamento, 
educação, saúde e progresso.

RELATÓRIO IDÔNIO
Tais dimensões, além das ins-

titucionais, deveriam estar num 
Relatório Anual da Amazônia. 
Oferecendo aos interessados 
dados idôneos, abertos, amplos. 
Pautando debates. Instigando 
contribuições efetivas. Definin-
do prioridades. A portentosa re-
alidade amazônica é desafio, e 

não obstáculo às inteligências.
Mas também é preciso um 

plano de ação. Desde a Co-
roa portuguesa, passando pelo 
Império do Brasil, pelo Estado 
Novo e pelo regime militar, o 
País sempre teve planos para a 
região. O último foi o Progra-
ma Nossa Natureza, do gover-
no Sarney, há 25 anos. Criou 

o Ibama, o monitoramento do 
desmatamento e uma série de 
leis. Desde então se amontoam 
iniciativas setoriais, parciais, 
desencontradas e conflitivas. 
Muitas criminalizam atividades 
humanas e fortalecem, na prá-
tica, os conflitos e a Amazônia 
Ilegal. Esse plano de Estado, es-
tratégico, de longo prazo, deve 
ser definido com a população 

da Amazônia.
Qual o plano, nos próximos 

10, 30 e 50 anos, para as áreas 
intocadas, as áreas de agrope-
cuária e urbanização consolida-
das e as fronteiras de expansão? 
Quais são os grandes objetivos 
e metas? Como o plano deve ser 
comunicado, a brasileiros e es-
trangeiros, para provocar discus-
sões pertinentes e produtivas? 
Como Estados, setor privado, 
países e instituições internacio-
nais poderiam contribuir? Deze-
nas de universidades e centros 
de pesquisa da Amazônia têm 
dados e estudos sobre a realida-
de e sua dinâmica. O Conselho 
da Amazônia, coordenado pelo 
vice-presidente Hamilton Mou-
rão, pode ser o lócus da produ-
ção anual do relatório e um nú-
cleo de cristalização do plano 
para o futuro.

E é bem disso que se trata: o 
futuro fica em cima do futuro, e 
não embaixo do passado!

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor 
em ecologia, é pesquisador da Embrapa 
Territorial. Diretor do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba

O que o Brasil pretende fazer com a Amazônia? Essas 
duas perguntas precisam ser respondidas. É preciso um 
plano de ação. O último foi o Programa Nossa Natureza, 

há 25 anos
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PANDEMIA

Por estarem em contato com pessoas com Covid-19, médicos, enfermeiros, motoristas 
de ambulância e agentes comunitários da saúde estão sob intenso estresse emocional, 
expresso em insônia, ansiedade, depressão, irritabilidade e medo de se infectar ou de 
transmitir o novo coronavírus a seus familiares. As equipes de especialistas em saúde 

mental de várias universidades que observaram essas alterações também criaram ações para 
amenizar esses efeitos da pandemia. Até o final de julho, de acordo com o Conselho Federal 
de Enfermagem e o Ministério da Saúde, cerca de 310 enfermeiros e 113 médicos haviam 
morrido por causa da Covid-19 no Brasil.

“Os supervisores de equipes e os colegas devem estar atentos para identificar os sinais de 
que os colegas estão perto da exaustão emocional”, sugere a psiquiatra Ana Bresser Tokeshi, 

Equipes da saúde sob 
estresse emocional
Triplica o nível de depressão entre profissionais que atendem pacientes com Covid-19

Carlos Fioravanti (*)

Aline van Langendonck

“Vejo todo mundo estressado, correndo o 
dia inteiro, para salvar a vida dos pacientes”, 
observa a psiquiatra Vanessa de Albuquerque 
Cítero, coordenadora do serviço de saúde 
mental do HSP.
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preceptora da residência em 
psiquiatria no Centro de Aten-
ção Integrada à Saúde Mental 
(Caism) da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). Ela e 
Amanda Steil, médica residente 
em medicina de emergência do 
Hospital São Paulo (HSP), liga-
do à Unifesp, coordenaram uma 
pesquisa on-line com médicos 
residentes de todo o país. O 
estudo reuniu 3.067 respostas, 
o equivalente a 8% dos médi-
cos em formação no Brasil. As 
análises preliminares indicaram 
uma taxa de depressão de 67% 
e de ansiedade de 52% durante 
a pandemia, acima dos 20% e 
40%, respectivamente, registra-
dos em levantamentos anterio-
res no Brasil. “Quanto menor o 
respaldo dos supervisores, maior 
o risco de ansiedade e depres-
são”, concluiu Tokeshi.

Em maio, o único serviço na-
cional voltado a profissionais 
da saúde com dúvidas sobre a 
Covid-19, o 0800-644-6543, do 
MS, incorporou o TelePsiCovid-
19, um serviço de atendimento 
psicológico e psiquiátrico coor-
denado pelo Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre. Depois de 
uma triagem, quem apresentar 
sintomas leves de ansiedade, 
depressão ou irritabilidade re-
cebe uma avaliação por e-mail 
e segue para uma conversa com 
um psicólogo. Quem tiver sinto-
mas mais pronunciados é con-
duzido para quatro consultas de 
uma hora de psicoterapia on-
line. Os serviços psicológicos 
adotam uma de três abordagens 
distintas, a cognitiva-compor-
tamental, a interpessoal e a te-
lepsicoeducação, para ajudar 
a solucionar os problemas. “As 
estratégias devem funcionar, 
mas queremos avaliar cienti-
ficamente qual a mais eficaz 
para essas situações”, comenta 
o psiquiatra e coordenador do 
programa Giovanni Salum, da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

IDEIAS SUICIDAS
Das 300 pessoas atendidas 

até meados de julho, 30 estavam 
em situação mais grave. Dessas, 
os psiquiatras identificaram três 
com ideias suicidas que foram 
encaminhadas para os serviços 
de saúde das cidades onde mo-
ravam para ser atendidas com 
urgência. A equipe de 34 pesso-

as do TelePsiCovid-19 está 
preparada para atender 
pelo menos 10 mil funcio-
nários do SUS – dos 3,5 
milhões, cerca de 1 mi-
lhão trabalha diretamente 
com a Covid-19.

“A maior parte dos pro-
fissionais da saúde não 
procura ajuda espontane-
amente, principalmente os 
médicos”, reconhece o psi-
quiatra Eurípedes Constanti-
no Miguel, da Universidade 
de São Paulo (USP). Miguel 
coordena o COMVC-19, 
programa de atendimento psico-
lógico e psiquiátrico voltado aos 
cerca de 20 mil funcionários do 
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP. Até o 
dia 5 de julho, 345 pessoas, após 
a triagem inicial, foram encami-
nhadas para sessões de psicotera-
pia. Desse total, 142 relataram se 
sentir “nervosa, ansiosa ou muito 
tensa” e 98 “não ser capaz de 
impedir ou controlar as preocu-
pações”, de acordo com o ques-
tionário de avaliação inicial; 108 
eram enfermeiros e técnicos, 82 
do setor administrativo, 76 mé-
dicos e 79 de outras categorias. 
Apresentado em junho na revista 
médica Clinics, o programa ofe-
rece vídeos sobre teoria e meto-
dologia para profissionais da área 
da saúde mental e motivacionais 
para os que atendem pessoas 
com Covid-19.

Na Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP, as psi-
cólogas Flavia de Lima Osório e 
Sonia Regina Loureiro coorde-
naram uma pesquisa on-line de 
alcance que reuniu mil respos-
tas até o início de julho. Mais da 
metade (56%) dos participantes 
relatou sentir que as pessoas 
em geral evitavam contato com 
eles por causa do trabalho com 
pessoas com Covid-19 e 16% 
pensavam com regularidade em 
pedir demissão do emprego.

AMEDRONTADOS E DESTEMIDOS
“Vejo todo mundo estressa-

do, correndo o dia inteiro, para 
salvar a vida dos pacientes”, 
observa a psiquiatra Vanessa de 
Albuquerque Cítero, coordena-
dora do serviço de saúde mental 
do HSP. Com sua equipe, ela in-
tensificou a atenção às equipes 
médicas das UTIs e ambulató-
rios com pessoas com Covid-19. 
Cítero concluiu que a depressão 

e o medo, principalmente entre 
os médicos residentes, podem 
se expressar por meio do pessi-
mismo ou, inversamente, pela 
displicência com as medidas de 
segurança contra o vírus, como 
se quisessem se infectar logo 
para se livrar da angústia per-
sistente. “São formas de defesa 
emocional exacerbada para não 
entrar ou sair logo do sofrimen-
to emocional”, diz. Quando lhe 
parece necessário, ela recomen-
da a psicoterapia.

“Um mês depois do início 
da pandemia, comecei a aten-
der residentes que estavam com 
Covid-19 e falavam sobre a an-
gústia da morte e de não ter con-
tato com os familiares”, relata a 

psicóloga Daniela Betinassi 
Parro-Pires, coordenadora 
do Núcleo de Assistência 
e Pesquisa em Residência 
(Napreme) da Unifesp.

Em maio, o psiquiatra 
Marcelo Feijó de Mello, com 
sua equipe, enviou e-mails 
e espalhou cartazes moti-
vando as equipes do HSP a 
procurar os serviços on-line 
de atendimento psicológico 
e psiquiátrico do programa 
que ele coordena no Caism 
da Unifesp. Até meados de 
julho, chegaram 96 pedidos 

de ajuda. “A maioria dos casos 
era de estresse agudo, ansiedade 
e insônia, que melhoram bem 
com três sessões de atendimento, 
mas todos estavam com medo de 
ver pessoas morrendo sem poder 
fazer muita coisa”, comenta.

A pandemia agravou o des-
gaste físico, emocional e profis-
sional de auxiliares e técnicos 
de enfermagem e enfermeiros. 
Maria do Perpétuo Nóbrega, da 
Escola de Enfermagem da USP, 
chegou a essa conclusão em 
julho, ao terminar a análise das 
respostas de 719 profissionais 
dessa área que participaram de 
uma pesquisa nacional on-line. 
Entre eles, 78,6% não haviam 
recebido suporte psicológico da 

instituição em que trabalhavam, 
74,9% recebiam de 1 a 3 salá-
rios mínimos, 70,9% conheciam 
alguém com Covid-19 e 29,6% 
tinham algum familiar ou ami-
go que morreu por causa dessa 
doença. Entre os que responde-
ram ao questionário, 38,2% re-
lataram sintomas de depressão, 
32,2% de ansiedade e 7,7% 
de pânico; depois do início da 
pandemia, 7,8% começaram 
tratamento psicológico e 5,4% 
psiquiátrico. Os profissionais 
dessa área que adoeciam por 
causa da Covid-19 expressavam 
culpa por não estar ajudando os 
colegas que permaneciam tra-
balhando nos hospitais.

--------------------
ARTIGO CIENTÍFICO

FUKUTI, P. et al. How institu-
tions can protect the mental he-
alth and psychosocial well-being 
of their healthcare workers in the 
current Covid-19 pandemic. Cli-
nics. v. 75, e1963. 3 jun. 2020.

(*) CARLOS FIORAVANTI é 
um jornalista brasileiro. Escreve 
sobre ciência, ambiente e tec-
nologia desde 1985. É editor es-
pecial da Revista Fapesp desde 
2007

(Fonte: Revista Pesquisa 
FAPESP)
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A pandemia agravou o 
desgaste físico, emocional e 
profissional de auxiliares e 
técnicos de enfermagem e 

enfermeiros. Esse é o resultado 
de análise das respostas de 719 

profissionais dessa área que 
participaram de uma pesquisa 

nacional on-line.
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As transformações no modo de viver e morrer 
impostas pelo novo coronavírus podem co-
meçar em breve a cobrar um preço alto sobre 
a saúde mental das pessoas – se já não o es-

tão fazendo. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de quando surgiu na China, em dezembro de 
2019, a 27 de julho deste ano, o vírus já infectou mais 
de 16 milhões de indivíduos, matou 646 mil e continua 
se espalhando. Na tentativa de frear a disseminação do 
Sars-CoV-2, causador da Covid-19, governos e auto-
ridades de saúde de diversas nações aplicaram regras 
que alteraram a forma como as pessoas vivem e se rela-
cionam umas com as outras.

De uma hora para outra, comércio, indústria, escolas 
e centros de lazer e atividade física fecharam e a mo-
bilidade das pessoas ficou restrita. Quem pôde e dis-
pôs dos recursos necessários isolou-se em casa, adotou 
o trabalho remoto e passou a ajudar os filhos com as 
aulas virtuais. Homens e mulheres começaram a usar 
máscara em locais públicos e o contato físico foi deses-

timulado – desapareceu o beijo no rosto e até o aperto 
de mão. Os que precisam ir às ruas convivem com re-
ceio de contrair o vírus e quem se infecta experimen-
ta, além de sintomas físicos, o medo de desenvolver a 
forma grave da doença e precisar de internação. Nos 
hospitais, os pacientes perdem o contato direto com a 
família – em certos casos, conseguem contato remoto 
– durante um tratamento prolongado no qual só inte-
ragem com a equipe de saúde. Os médicos e a equipe 
de enfermagem, por sua vez, vivem rotinas exaustivas e 
angustiantes diante do elevado número de mortes e do 
risco de se infectar e levar o vírus para casa. O cami-
nho dos que morrem ficou mais solitário, e quem perde 
alguém para a Covid-19 tem de lidar com a despedida 
incompleta.

Apesar da capacidade humana de se adaptar a trans-
formações, as mudanças e o surgimento de tantas adver-
sidades em pouco tempo podem gerar uma sobrecarga 
de estresse que já preocupa as autoridades internacio-
nais de saúde e os profissionais de saúde mental. Em 13 

de maio, a Organização das Nações Unidas (ONU) pu-
blicou um relatório chamando a atenção de governos 
do mundo todo para que adotem medidas para reduzir 
o possível impacto da pandemia de Covid-19 sobre a 
saúde psíquica da população. “A saúde mental e o bem-
estar de sociedades inteiras foram severamente afetados 
por essa crise e são uma prioridade que deve ser tratada 
com urgência”, informa o documento. “É provável que 
haja um aumento duradouro no número e na gravidade 
dos problemas de saúde mental.”

A OMS considera a saúde mental uma área negligen-
ciada, que recebe dos países, em média, 2% do orça-
mento destinado à saúde, embora as doenças neuroló-
gicas e psiquiátricas afetem quase 1 bilhão de pessoas 
– segundo a Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE), os transtornos mentais 
geram custos diretos e indiretos de US$ 2,5 trilhões (4% 
do PIB mundial). “Se não agirmos, haverá um grande 
percentual de pessoas seriamente afetadas, o que terá 
um impacto sobre a economia desses países”, afirmou 

Tempos de incerteza
Mudanças na rotina ocasionadas pela Covid-19 podem aumentar casos de sofrimento emocional e transtornos mentais
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a psicóloga Dévora Kestel, dire-
tora do Departamento de Saúde 
Mental e Abuso de Substâncias 
da OMS, à tevê alemã Deutsche 
Welle no dia seguinte ao lança-
mento do relatório.

Alguns especialistas sugeri-
ram que os problemas de saúde 
mental podem, eles próprios, 
transformarem-se em uma nova 
pandemia. Por ora, no entanto, 
não é possível saber a dimensão 
que o problema pode assumir. 
“Não houve tempo suficiente 
para coletar dados que permiti-
riam responder adequadamente 
a essa questão”, afirmou a psi-
quiatra norte-americana Carol 
S. North, especialista em trau-
mas e desastres do Centro Mé-
dico Sudoeste da Universidade 
do Texas, por e-mail a Pesquisa 
FAPESP. Para North, as pesqui-
sas feitas em pandemias an-
teriores, como a da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars), 
em 2003, são limitadas. “Preci-
samos esperar que bons dados 
mostrem como a Covid-19 está 
afetando as pessoas”, propõe.

Apesar do pouco tempo des-
de o começo da pandemia, es-
tudos iniciais sugerem que as 
mudanças na rotina e o temor 
de contrair a infecção e adoecer 
começam a elevar o número de 
casos de sofrimento psicológico 
– e possivelmente de problemas 
psiquiátricos – em alguns países. 
Realizados por meio da internet, 
esses levantamentos consistem 
na aplicação de questionários a 
um número modesto de partici-
pantes. Seus resultados, longe de 
definitivos, possibilitam ter uma 
ideia do que pode vir pela fren-
te. Informações mais precisas só 
devem ser conhecidas em meses 
ou anos, quando os pesquisado-
res tiverem melhores condições 
e mais tempo para aprofundar os 
estudos sobre esse tema.

Na China, pesquisadores da 
Universidade Normal do Noro-
este enviaram, por meio de um 
aplicativo de troca de mensa-
gens, perguntas que permitem 
identificar sinais de depressão, 
ansiedade, consumo excessivo 
de álcool e bem-estar psicoló-
gico para 1.074 pessoas com 
idade entre 14 e 68 anos. Quase 
dois terços eram moradores da 
província de Hubei, onde se lo-
caliza a cidade de Wuhan, berço 
da atual pandemia. Segundo os 
resultados, publicados em abril 

no Asian Journal of Psychiatry, 
a proporção de indivíduos com 
sinais de depressão grave era 
duas vezes mais alta em Hubei 
(11,4%) do que nas demais pro-
víncias chinesas (5,3%) que ha-
viam sido menos afetadas pelo 
novo coronavírus e serviram de 
parâmetro de comparação. Algo 
semelhante foi observado com o 
consumo abusivo e a dependên-
cia de álcool, respectivamente, 
de 11% e 6,8% em Hubei e de 
1,9% e 1% no resto da China.

Ainda em abril, um grupo da 
Universidade de Sichuan, tam-
bém na China, reportou na revis-
ta Medical Science – Monitor os 
achados de outro levantamento 
virtual. Nele, 1.593 adultos de 
Hubei e de quatro províncias 
vizinhas foram entrevistados em 
fevereiro, no auge do surto, se-
manas após a adoção de medidas 
mais restritivas de isolamento. A 
proporção de pessoas com sinais 
que caracterizam ansiedade e 
depressão foi, respectivamente, 
de 13% e 22% entre aquelas que 
enfrentaram a quarentena, índi-
ces duas vezes maiores do que 
os observados entre os indivídu-
os que puderam circular e levar 
uma vida mais próxima à normal 
(7% e 12%).

O bem-estar emocional de 
crianças e adolescentes tam-
bém parece ter sido abalado de 
modo importante pelo medo do 
contágio e pelo isolamento so-
cial. Com autorização dos pais, 
1.784 crianças de duas escolas 

primárias responderam a per-
guntas que avaliavam sinais de 
depressão e ansiedade, além do 
nível de preocupação com o 
contágio e do otimismo manti-
do durante a pandemia. Quase 
um em cada quatro estudantes 
relatou sinais compatíveis com 
o diagnóstico de depressão e 
um em cada cinco de ansieda-
de, proporção ao menos 30% 
superior à observada em es-
tudos anteriores com crianças 
asiáticas de idade semelhante, 
segundo artigo publicado em 

abril na revista Jama Pediatrics. 
Os sintomas de depressão fo-
ram mais intensos nas crianças 
de Wuhan do que nas que vi-
viam em uma cidade próxima, 

Huangshi, que permaneceu me-
nos tempo em quarentena. “Os 
achados sugerem que, assim 
como experiências traumáticas, 
doenças infecciosas graves po-
dem influenciar a saúde mental 
de crianças”, escreveram os au-
tores do trabalho, coordenado 
pela pesquisadora Ranran Song, 
da Universidade Huazhong de 
Ciência e Tecnologia.

Não há motivo para suspeitar 
de que a situação inicial regis-
trada na China seja muito diver-
sa da enfrentada pelo Ocidente. 
Aqui, a doença se dissemina de 
modo acelerado há meses, mas 
são escassos os dados sobre 
seu efeito na saúde mental das 
pessoas. Em um levantamento 
com 1.143 pais de crianças e 
adolescentes espanhóis e ita-
lianos conduzido pela psicólo-
ga Mireia Orgilés, da Univer-
sidade Miguel Hernández, na 
Espanha, 86% dos genitores 
relataram que seus filhos apre-
sentaram mudanças emocionais 
e de comportamento durante a 
quarentena. Segundo artigo de-
positado em abril no repositório 
PsyArXiv, 77% das crianças e 
adolescentes tiveram dificul-
dade de concentração, 52% se 
tornaram entediadas, 39% mais 
irritadas e inquietas.

No Brasil, o psiquiatra Gui-
lherme Polanczyk e sua equipe 
no Departamento de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FM-
USP) iniciaram em junho o mo-

nitoramento, também por meio 
da aplicação de questionários 
on-line, de crianças e adolescen-
tes com idade entre 5 e 17 anos 
de todo o país. Os pesquisado-
res planejam avaliar alterações 
na rotina, no comportamento e 
nas emoções ao longo de um 
ano. Dados preliminares, obti-
dos a partir da análise de 4.504 
respostas, indicam que a garo-
tada tem passado muito tempo 
navegando na internet (metade 
usa eletrônicos por mais de oito 
horas por dia, descontando as 
aulas), dormindo menos e mais 
sedentária (43% não faziam 
atividade física havia duas se-
manas). Também sugerem que 
13% dos participantes apresen-
tavam algum nível de ansie-
dade e 16% de depressão que 
mereceria a avaliação de um 
especialista. “É uma proporção 
muito elevada, maior ainda nos 
filhos de pais estressados e com 
menor nível socioeconômico”, 
afirma Polanczyk.

Os números nesses levanta-
mentos impressionam, mas de-
vem ser vistos com cautela. Ape-
sar dos cuidados tomados pelos 
pesquisadores, inquéritos feitos 
via internet nem sempre atingem 
amostra representativa de uma 
população. Por exemplo, é maior 
a probabilidade de que pessoas 
mais ricas, com maior escola-
ridade e melhor acesso à rede 
respondam à pesquisa do que as 
que se encontram no outro extre-
mo socioeconômico. Também é 
esperado que um número maior 
de indivíduos com algum grau 
de sofrimento psíquico dedique 
algum tempo para responder às 
questões do que aqueles que se 
sentem saudáveis.

Além dessas limitações, há 
uma diferença importante en-
tre sofrimento psicológico e 
transtorno psiquiátrico, que 
nem sempre é apreendida nes-
ses levantamentos. Ambos os 
problemas consistem em senti-
mentos e emoções que podem 
ou não surgir em resposta a 
mudanças no ambiente e cau-
sam desconforto emocional, 
afetando a capacidade de exe-
cutar as atividades cotidianas. 
“O que distingue um do outro 
é a intensidade”, explica o psi-
cólogo Christian Kristensen, 
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). “A partir de certo 
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grau de sofrimento ou prejuí-
zo no funcionamento e de sua 
duração, o problema se torna 
patológico e pode ser conside-
rado transtorno psiquiátrico”, 
conta o pesquisador, integran-
te de um grupo da PUC-RS que 
realiza outro inquérito on-line 
para avaliar como a pandemia 
está afetando a saúde mental 
dos brasileiros. Além de me-
nos intenso, o sofrimento psi-
cológico persiste menos tempo 
(dura dias) e raramente neces-
sita de tratamento com medi-
cação, embora seja de duas a 
três vezes mais frequente na 
população do que os transtor-
nos psiquiátricos.

Outra razão para analisar 
com prudência os números 
é que boa parte das pessoas, 
mesmo as expostas a eventos 
traumáticos, não desenvolve 
transtornos psiquiátricos. Estu-
dando os desastres, Carol Nor-
th constatou que menos da me-
tade das pessoas que passaram 
diretamente por traumas inten-
sos apresentou um problema 
psiquiátrico. “Essa proporção 
é muito menor na população 

geral”, afirma a psiquiatra. “As 
pessoas são resilientes.” Ela, no 
entanto, suspeita que grande 
parte dos indivíduos, incluindo 
os não expostos, possa apresen-
tar algum grau de sofrimento 
psíquico em consequência do 
medo associado à infecção, ao 
isolamento social e às perdas 
econômicas.

“O surgimento dos transtor-
nos mentais depende da vul-
nerabilidade biológica do indi-
víduo e dos fatores ambientais. 
Diante de um fator ambiental 
com a magnitude dessa pande-
mia, até as pessoas menos vul-
neráveis podem desenvolver 
algum problema”, explica o psi-
quiatra Luis Rohde, da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). “Para a maior 
parte das outras pessoas, esse 
deve ser um período de estres-
se e ansiedade, mas transitório”, 
pondera Polanczyk, da USP.

Além do possível aumento 
em casos de ansiedade e de 
depressão, espera-se alguma 
elevação nos de transtorno de 
estresse pós-traumático, que 
consiste na rememoração de 

eventos altamente estressantes 
em que há ameaça à vida, e de 
luto prolongado, no qual passa 
a existir a dificuldade de su-
perar a perda de quem partiu. 
“A pandemia já provocou um 
processo de luto coletivo na 
população pela perda da vida 
normal e deve agravar o luto 
vivido por familiares e ami-
gos de quem morre por causa 
da Covid”, propõe a psicóloga 
Maria Júlia Kovács, do Instituto 
de Psicologia da USP.

Mesmo que modesto, um 
aumento nos ca-
sos de transtorno 
psiquiátrico deve 
sob reca r rega r 
um sistema de 
saúde desprepa-
rado para lidar 
com o problema. 
“O sistema de 
saúde brasileiro 
foi organizado 
para atender ca-
sos graves, como 
e squ izo f r en i a 
e transtorno bi-
polar”, lembra 
o psiquiatra Jair 
Mari, da Univer-
sidade Federal de 
São Paulo (Uni-
fesp). “Pessoas 
com depressão, 
ansiedade, sín-
drome do pânico 
ou problema de 
adição a drogas 
vivem no limbo.” 
Estudos coorde-
nados por Mari 
já indicaram que 
o Brasil tem pro-
porcionalmente 
poucos psiquia-
tras (3,2 para 
cada 100 mil 

habitantes; nos países ricos essa 
proporção é 20 vezes maior) e 
que 85% das pessoas com um 
diagnóstico de transtorno men-
tal não recebem tratamento me-
dicamentoso que poderia con-
trolar o problema.

Para Polanczyk, a pandemia 
deve alargar as desigualdades so-
ciais também no que diz respeito 
ao acesso aos serviços de saúde 
mental. “Os mais atingidos pro-
vavelmente serão as crianças e os 
adultos mais pobres, cujo proble-
ma nem chega a ser detectado em 
levantamentos on-line”, diz. “Em 
nosso estudo, observamos que 
o número de crianças e adultos 
com sintomas clínicos é de duas 
a três vezes maior entre os de ní-
vel socioeconômico mais baixo 
do que entre os mais ricos. Para 
melhorar a situação deles, será 
necessária a atuação do Estado.”

Enquanto não se enxerga o 
fim da pandemia, psiquiatras e 
psicólogos fazem algumas reco-
mendações para amenizar o so-
frimento psíquico: manter uma 
rotina parecida com a de antes, 
dormindo e acordando no mes-
mo horário; fazer exercício físi-
co; não aumentar o consumo de 
bebidas alcoólicas; tentar desen-
volver hobbies e realizar ativida-
des de lazer; e não ficar ligado o 
tempo todo no noticiário.

“São dicas gerais e sem con-
traindicação”, diz o psiquiatra 
André Brunoni, da FM-USP. 
Usando ferramentas on-line, 
atualmente ele avalia os efeitos 
da pandemia em uma amostra 
de 4 mil pessoas que participam 
do Estudo Longitudinal de Saú-
de do Adulto (Elsa-Brasil), que 
acompanha há anos a saúde de 
15 mil funcionários públicos 
brasileiros. “Esperamos identi-
ficar fatores que aumentem o 
risco de desenvolver transtornos 
mentais”, explica.

Os participantes da pesqui-
sa que apresentarem alto nível 
de estresse serão encaminha-
dos para participar de uma das 
duas estratégias de atendimento 
a distância para ajudar a lidar 
com problemas como estresse, 
insônia e pensamentos negati-
vos: a teleterapia em grupo, em 
que um psicólogo acompanha 
de seis a oito pessoas durante 
cinco sessões, ou a psicoedu-
cação, em que o participante 
recebe textos e vídeos ensinan-
do técnicas para lidar com os 

sintomas. “Se a psicoeducação 
atingir níveis de eficácia seme-
lhantes aos do teleatendimento, 
ela poderá ajudar a aumentar a 
capacidade de atender as pesso-
as”, diz Brunoni.

Para o restante da população, 
a equipe da psiquiatria da USP 
lançou em junho um aplicativo 
de celular – o COMVC, dispo-
nível para os sistemas Android 
e iOS – que usa questionários 
aprovados por entidades psiqui-
átricas para monitorar sintomas 
de ansiedade, depressão, insô-
nia e esgotamento (burnout). 
Quem apresenta nível modera-
do recebe a indicação de vídeos 
que orientam como lidar com o 
problema. Para os casos graves, 
a ferramenta apresenta uma lis-
ta de instituições que oferecem 
atendimento psicológico de 
emergência gratuito ou de baixo 
custo. “Há muitos apps de saú-
de mental, mas é difícil encon-
trar informações e tratamento 
de qualidade”, diz o psicólogo 
Daniel Fatori, que coordenou o 
desenvolvimento do COMVC e 
faz estágio de pós-doutorado na 
instituição. “Esperamos que o 
aplicativo ajude a resolver casos 
leves ou moderados.”

Projetos
1. Impacto na saúde mental 

da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) nos partici-
pantes do estudo longitudinal 
de saúde do adulto (Elsa-Bra-
sil) do estado de São Paulo (nº 
20/05441-9); Modalidade Auxí-
lio à Pesquisa – Regular; Pes-
quisadora responsável Isabela 
Judith Martins Benseñor (USP); 
Investimento R$ 131.191,76.

2. Intervenções na primeira 
infância e trajetórias de desen-
volvimento cognitivo, social e 
emocional (nº 16/22455-8); 
Modalidade Projeto Temáti-
co; Pesquisador responsá-
vel Guilherme Vanoni Polan-
czyk (USP); Investimento R$ 
2.509.395,96.

(*) RICARDO ZORZETTO é formado em 
Jornalismo pela Universidade de São Paulo 
(USP/SP), tem especialização em Jornalismo 
Científico pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp/SP) e é mestre em 
Ciências pela Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp/SP). Desde 2007 é editor-
executivo de Ciência da revista Pesquisa 
Fapesp.
Fonte: Revista Pesquisa FA-
PESP
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MEDICINA VETERINÁRIA

Quando saímos de casa logo 
cedo para o trabalho e no cami-
nho vemos um cão abandonado, 
um gato atropelado ou um cava-
lo sendo maltratado, isso acaba 
com o nosso dia, não concorda? 
O bem-estar desses cães, gatos, 
cavalos, aves e outros tantos ani-
mais parece interferir diretamen-
te em nosso próprio bem-estar, 
ou seja, o bem-estar do animal 
e o bem-estar do ser humano pa-
recem estar intrinsecamente liga-
dos, de modo que o bem estar de 
nossa espécie de pende necessa-
riamente do da outra.

Não apenas parece, mas de-
finitivamente está. Dentre as 
diversas e brilhantes apresenta-
ções do congresso deste ano da 
WSAVA (World Small Animal 
Veterinary Association), em Bir-
mingham, Reino Unido, a do 
dr. Daniel S. Mills, especialista 
em medicina veteri – ná ria do 
comportamento e membro do 
Grupo Europeu de Comporta-
mento, Cognição e Bem-Estar, 
destacou-se pela vanguarda na 
abordagem de tema tão impor-
tante e ainda tão controverso.

Em sua explanação, o dr. Mills 
mostra que a iniciativa de Uma 
Saúde (ou Saúde Única) é um 
esforço colaborativo e multidis-
ciplinar, “trabalhando local, na-
cional e globalmente para obter 
a melhor saúde para as pessoas, 
os animais e o ambiente”. Alia-
do de perto do desenvolvimento 

de Uma Saúde (Saúde Única), o 
conceito de Uma Medicina (ou 
Medicina Única) tem proposto a 
unificação das profissões médi-
ca e veterinária para estabelecer 
uma abordagem colaborativa 
para “cuidado clínico, vigilân-
cia e controle de doenças ‘trans-
espécies’, educação e pesquisa 
dentro da patogênese, do diag-
nóstico, da terapia e da vacina-
ção contra doenças”.

Historicamente, a iniciativa 
tem focado em animais de pro-
dução e saúde física, mas, por 
meio da WSAVA, sua relevância 
vem sendo crescentemente reco-
nhecida em pequenos animais e 
saúde psicológica. Atualmente, 
tem sido proposto que o concei-
to de Uma Saúde deva ir adiante 
e projetar-se além da saúde físi-
ca, abraçando a proposta de Um 
Bem-Estar (ou Bem-Estar Único).

Esse conceito reconhece que 
muitos aspectos do bem-estar 
psicológico do ser humano es-
tão intrinsecamente ligadas aos 
dos animais. Um exemplo é o 
uso de animais em atividades de 
lazer e a extensa apreciação do 
seu valor dentro da sociedade 
(em vez de “para a sociedade”). 
Não apenas há claramente a ne-
cessidade de uma abordagem 
interdisciplinar para maximizar 
os benefícios dos animais den-
tro da sociedade em uma forma 
ética que provoque o menor im-
pacto para os animais, mas tam-

bém a necessidade potencial de 
desenvolver novos paradigmas 
para investigação científica.

A sociedade atual é um fe-
nômeno inevitável de múltiplas 
espécies, explica o dr. Mills. Os 
seres humanos estão diariamen-
te envolvidos em uma série de 
relações com outras espécies 
animais, quer seja em fazendas, 
pesquisa, serviço e companhia, 
que afetam o bem-estar de cada 
uma dessas espécies envolvidas. 
Os animais de companhia pos-
suem um papel particularmente 
importante nos lares da socie-
dade industrializada moderna. 
Os animais de companhia de-
veriam ser entendidos por tanto 
não como um luxo econômico, 
mas como uma parte inerente 
de nossa sociedade que contri-
bui positivamente para a eco-
nomia, envolvendo dispêndio 
e gerando renda, ambos não re-
conhecidos ou pelo menos fre-
quentemente subestimados.

Vários são os benefícios finan-
ceiros e econômicos à socieda-
de atual gerados pela existência 
dos animais de companhia, in-
cluindo pet shops e adestramen-
tos gerais ou específicos. Nesse 
cenário, são muitos os ganhos 
diretos e indiretos associados 
à manutenção de animais de 
companhia para a saúde física, 
social e mental dos seres huma-
nos. Esses benefícios incluem 
a redução do risco de doença 

cardiovascular e obesidade, a 
melhoria das taxas de convales-
cência e do convívio social.

Os cães de companhia pro 
porcionam um foco para capital 
social dentro das comunidades, 
auxiliando o contato de pessoas 
entre si e enriquecendo portan-
to o espírito comunitário, que 
possui um enorme mas subes-
timado valor econômico. Além 
disso, outros tipos de cães de 
serviço podem auxiliar a prote-
ger a sociedade de modo mais 
abrangente, tais como cães de 
guarda, cães militares e fareja-
dores, que podem economizar 
milhões para a economia.

O balanço entre a criação 
do gasto e do ganho, associa-
dos com as espécies animais de 
companhia, reflete a importân-
cia de reconhecer o elo entre o 
bem-estar dos animais e o nosso 
próprio, tanto individual como 
coletivamente. O Bem-Estar 
Único é o mecanismo para su-
prirmos esse reconhecimento, 
que deverá estimular um impor-
tante impulso para a pesquisa 
multidisciplinar nessa área.

Enquanto alguns dos bene-
fícios dos animais de compa-
nhia na sociedade podem ser 
mensurados utilizando-se me-
todologias de coleta de dados 
tradicionais, em outras instân 
ciasas intervenções não podem 
ser facilmente monitoradas, e os 
efeitos são frequentemente tão 

heterogêneos que o estilo tradi-
cional de estudo é incapaz de 
revelar os benefícios tangíveis 
dos animais de companhia.

Há por tanto a necessidade do 
desenvolvimento potencial do 
concei to de Bem-Estar Único, in-
cluindo seu valor multidisciplinar 
e seus novos paradigmas de explo-
ração. Em conclusão, o dr. Mills 
acredita que o conceito de Um 
Bem-Estar ou Bem-Estar Único 
oferece desafios científicos, sociais 
e políticos para a profissão, envol-
vendo o repensar das perspectivas 
tradicionais sobre a sociedade e 
da posição dos animais e médicos 
veterinários dentro dela.
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Uma saúde, uma 
medicina, 
um bem-estar
“Para o bem-estar único é necessário reconhecer o elo entre 
o bem-estar dos animais e o nosso próprio”

Antônio Felipe Wouk e Alexander Welker Biondo (*)  
Clínica Veterinária, Ano XVII, n. 100, setembro/outubro, 2012
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EDUCAÇÃO

Em 2019, quando Flávio Arns 
(Rede-PR) iniciava seu segundo 
mandato como senador, tive 
a oportunidade de entrevistá-
lo para a 11ª edição do livro 
“Vozes do Paraná”. Na nossa 
conversa, Arns apontou a reno-
vação do Fundeb como uma de 
suas principais bandeiras. Des-
de então, o senador paranaense 
mergulhou a fundo no tema e 
protagonizou no Senado o de-
bate sobre a principal fonte de 
financiamento da educação bá-
sica no país.

O resultado de sua dedicação 
ao tema que lhe é caro foi co-
lhido nesta semana, quando o 
presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP) o designou 
relator da matéria na Casa. Ago-
ra, Arns tem a oportunidade de 
gravar seu nome na PEC que vai 
marcar a história da educação 
pública brasileira.

AMPLO DEBATE
A escolha de Flávio Arns 

como relator se deu por mereci-
mento. Em 2019, Arns assumiu 
a relatoria de uma das PECs do 

Senado que tratava do Fundeb 
(PEC 65/2019) e conduziu diver-
sas audiências públicas sobre o 
tema na Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, além de reu-
niões técnicas com consultores 
legislativos, especialistas, mo-
vimentos ligados à educação, 
parlamentares, prefeitos e go-
vernadores.

Ao mesmo tempo, trabalhou 
em conjunto com a deputada 
Professora Dorinha Seabra (DEM-
TO), relatora da PEC do Fundeb 
na Câmara (PEC 15/15), para 
construírem um texto que já che-
gasse ao Senado contemplando 
as sugestões apresentadas pelas 
duas Casas Legislativas.

A articulação garantiu que 
agora, chegando ao Senado, 
a PEC do Fundeb seja aprova-
da com facilidade, pois já foi 
amplamente debatida na Casa 
graças ao empenho de Arns.  A 
atuação do senador paranaense 
foi destacada pela Professora 
Dorinha durante a leitura de seu 
relatório na votação de terça-
feira (21). “Quero agradecer 
ao Senador Flávio Arns que, de 

Senado faz 
justiça à 
longa luta de 
Flávio Arns 
pelo Fundeb
Em 2019, no meu livro “Vozes do Paraná”, 
Arns já anunciava renovação do fundo como 
principal meta de seu mandato

Aroldo Murá G. Haygert (*)

Senador Flávio Arns: “justo prêmio”; e Deputada Professora Dorinha Seabra (DEM-TO). Foto: Câmara Federal

forma bastante comprometida, 
acompanhou todo o trabalho 
da votação, as discussões e fez 
uma renúncia para que o texto 
aprovado na Câmara fosse o tex-
to assumido no Senado, porque 
nós temos pressa e para que a 
educação pública brasileira seja 
respeitada”, disse a deputada.

MAIS RECURSOS
Aprovado de forma quase 

unânime na Câmara – foram 499 
votos a favor e apenas 7 contra 
– o Novo Fundeb significará um 
avanço para a educação bási-
ca pública. Além de se tornar 
permanente na Constituição, 
como política de Estado, o Fun-
deb passa a contar com maior 
complementação de recursos 
da União a partir do próximo 
ano. O aporte de recursos fede-
rais ao Fundo passará dos atuais 
10% (cerca de R$ 16 bilhões em 
2020) para 23% (estimativa de 
R$ 39 bilhões em 2026).

O reforço dos recursos fe-
derais ao Fundo permitirá uma 
evolução significativa do inves-
timento mínimo por aluno/ano, 
que passará dos atuais R$ 3.720 
para R$ 5.508 em 2026. Aumen-
tará também o número de estu-
dantes beneficiados, que salta de 
15,3 para 17,5 bilhões em seis 
anos, além de ampliar em 54% 
as redes de ensino contempladas 
com recursos federais.

CORRIGIR 
INJUSTIÇAS

O Novo Fundeb garante tam-

bém uma distribuição mais jus-
ta desses recursos. Atualmente, 
apenas nove estados recebem a 
complementação da União (so-
mente os que não conseguem 
atingir o valor mínimo aluno/
ano).

Até 2026, os recursos fede-
rais chegarão a 24 estados. Isso 
porque o novo Fundo usa como 
critério a necessidade dos muni-
cípios e não dos estados, como 
ocorre atualmente. “É a corre-
ção de uma injustiça com muni-
cípios pobres que estão dentro 
de estados ricos e que por isso 
não recebiam apoio da União. É 
o pacto federativo da educação, 
que vai permitir o atendimento 
dos municípios com situação de 
maior vulnerabilidade”, explica 
Arns.

MAIS CRECHES E 
MAIS QUALIDADE 
DO ENSINO

Atualmente, duas de cada três 
crianças não possuem acesso 
à creche no Brasil. Para mudar 
essa realidade, parte dos recur-
sos do Novo Fundeb será inves-
tida na ampliação de vagas em 
creches e centros de educação 
infantil.

O Novo Fundeb mira também 
na melhoria da qualidade do 
ensino ao definir padrões míni-
mos para as escolas por meio do 
Custo Aluno Qualidade (CAQ) e 
ao estabelecer que parte dos re-
cursos seja destinada a escolas 
que apresentarem avanços em 
seus indicadores.

EDUCAÇÃO: 
PRIORIDADE 
ABSOLUTA NO PÓS-
PANDEMIA

O protagonismo de Flávio 
Arns na área coroa uma traje-
tória de grande dedicação à 
educação. Professor da UFPR 
e ex-secretário de Educação 
do Paraná, Arns conhece como 
poucos a realidade da educação 
pública e os desafios educacio-
nais do país. Não é por menos 
que seu lema de vida tem sido 
defender que a educação deve 
ser prioridade absoluta para o 
desenvolvimento do país.

“Se queremos um Brasil mais 
desenvolvido e justo, não há 
outro caminho que não seja 
pela educação. O momento 
que vivemos é ainda mais desa-
fiador por conta da pandemia e 
seus reflexos econômicos e so-
ciais. A Educação tem que ser 
prioridade absoluta para nossa 
retomada, principalmente no 
pós-pandemia”, defende.

PARA TRANSFORMAR
Segundo Arns, a PEC do Fun-

deb será um instrumento impor-
tante para esta transformação. 
“Se o Novo Fundeb já era fun-
damental, agora se tornou vital 
para o país investir em educa-
ção, formação e para garan-
tir oportunidades para nossas 
crianças e jovens”, destaca.

Fonte: Assessoria do Sena-
dor Flávio Arns
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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 Velo-
so), 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 procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

1) Usa-se POR QUE (preposição + pronome relativo) em perguntas diretas e 

indiretas; observe-se o acento circunflexo no “que” antes do ponto de interro-

gação:

Você pode nos dizer por que não devemos tirar proveito da boa pontuação?

Por que as mulheres ocupam tão poucos cargos políticos?

Brizola não aceitou o cargo por quê?

Por que quando se fala em inclusão social feminina se fala também em acesso ao 

mundo digital?

Nós, sim, temos o dever de perguntar por que não lhes deram opção de vida.

2) Usa-se POR QUE em frases afirmativas/negativas, como complemento (objeto 

direto) de verbos como mostrar, justificar, saber, explicar, entender e outros:

Ninguém explica por que os preços não caem.

Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, encantou plateias e mostrou por que 

provoca calafrios nos burocratas de Washington.

Não entendo por que os eletricitários vão entrar em greve.

Este mês a revista Motor revela por que vale a pena comprar um carro 1.6.

Gostaria de saber por que seu filho faltou à aula ontem.

3) Usa-se POR QUE como complemento das expressões EIS, DAÍ, NÃO HÁ:

Eis por que resolvemos fazer a paralisação.

Não pude me preparar, daí por que desisti do concurso.

“Não há por que temer mudanças. Esse Brasil já tem regras”, disse o presidente 

da Valisère.

Nesses três casos está sempre implícita a palavra motivo:

Por que (motivo) as mulheres ocupam tão poucos cargos políticos?

Não entendo por que (motivo) os eletricitários entrarão em greve.

Gostaria de saber por que (motivo) seu filho faltou à aula.

Eis por que (motivo) resolvemos fazer a paralisação.

4) Usa-se PORQUE para iniciar orações explicativas e causais; em tais afirmações 

e respostas temos uma conjunção, que equivale a POIS (já que, uma vez que, pelo 

fato de que, como):

É preciso alfabetizar as pessoas digitalmente junto com a superação do analfabe-

tismo básico, porque não dá tempo de fazer uma coisa antes da outra.

Hoje, a comunidade se assenta em torno do desmatamento porque essa é a única 

oportunidade de emprego e de renda.

Muitas crianças simplesmente não conseguem aprender porque estão subnutri-

das.

A agenda social é a praia das mulheres, porque são elas que têm filhos e cuidam 

da família.

Nos casos em que se aplica a regra do item 4 pode-se colocar uma vírgula antes 

do “porque”, a indicar o início de uma oração. Já no tocante aos itens 1, 2 e 3 a co-

locação da vírgula é totalmente imprópria, para não dizer impossível.

-------------------------------------------------------------------------------
(*) MARIA TEREZA DE QuEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Sempre os porquês

Inúmeros leitores têm perguntado a respeito do uso graficamente correto dos porquês brasileiros, já tratados na coluna Não Tropece na Língua 37. Digo “brasileiros” pelo 

fato de no Brasil termos uma grafia um pouco diferente da de Portugal nesse ponto. Vamos então rever o esquema de uso dos porquês em nosso país.
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Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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(41) 3224.8550
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CONECTE-SE COM SEu FILHO
Como Enfrentar Conflitos e Criar Adolescentes 
Emocionalmente Saudáveis
Ninayetter Galleguillos Triviño

Vivemos em um mundo hiperconectado. A internet 
e as redes sociais, acessadas facilmente por meio 
de aparelhos eletrônicos, nos convidam a interagir 
digitalmente, substituindo o contato pessoal. 
É nesse contexto que muitos pais precisam se 
perguntar: "Como posso criar laços afetivos com 
meus filhos? Este livro é uma resposta a essas ne-
cessidades, oferecendo estratégias que vão ajudar 
você a se tornar um pai ou uma mãe melhor.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 32,90

GESTÃO DE CARREIRA
Cristiano Stefenoni

Por que alguns profissionais talentosos e qualifi-
cados estão sem emprego? Como um desempre-
gado com mais de 40 anos de idade pode voltar 
ao mercado? O que fazer quando falta motivação 
para continuar trabalhando? Se você tem dificul-
dades em transformar seus sonhos em realidade, 
esta obra possui as ferramentas que o auxiliarão a 
pôr seus projetos em prática.
Páginas: 88
Preço referência: R$ 25,10

FRANS kRAJCBERG: 
A obra que não queremos ver
Renata Sant anna, Valquiria Prates

Inconformado com o que estamos fazendo com 
o planeta, Frans, um apaixonado pelo Brasil, 
transforma em arte a natureza morta. Impossível 
ficar indiferente à forma que ele encontrou para 
defendê-la! Prêmio: Altamente recomendável 
FNLIJ - Categoria informativo (2006)
Páginas: 56
Preço referência: R$ 53,70

RETARDO MENTAL
Uma deficiência a ser compreendida e tratada
Pietro Pfanner, Maria Marcheschi

O retardo mental é, essencialmente, uma alte-
ração grave da mente que se manifesta como 
uma perturbação do desenvolvimento, ao qual se 
podem associar distúrbios de personalidade, con-
duta, linguagem, funções perceptivas e motoras. 
Sabe-se, no entanto, que a mente humana sem-
pre apresenta compensações, seja por impulso 
espontâneo, seja por exigências de adaptação ao 
ambiente.
Páginas: 167
Preço referência: R$ 23,80

AS GuERRAS DE VINGANÇA E AS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS
Um diálogo com a antropologia política sobre 
os Tupi-Guarani e os Yanomami
Alberto Montoya Correa Palacios Junior

As guerras de vingança apresentam desafios 
analíticos e diplomático-estratégicos para as Re-
lações Internacionais (RI). Certas características 
atribuídas a essas guerras, como a longa duração 
das hostilidades e os sentimentos de vingança 
que animam as partes, podem conformá-las em 
espécies de “ciclos de vingança”.
Páginas: 384
Preço referência: R$ 68,00

POLÍTICAS CuLTuRAIS E POVOS INDÍGENAS
Manuela Carneiro da Cunha (Org.), Pedro de 
Niemeyer Cesarino (Org.)

“Há políticas culturais para os índios e há políticas 
culturais dos índios. Não são a mesma coisa.” O 
presente livro reúne dezenove ensaios que procu-
ram distinguir e debater as políticas culturais feitas 
para os índios, as feitas pelos índios e aquelas que 
de alguma maneira os envolvem.
Páginas: 518
Preço referência: R$72,00

SOCIOLOGIA DE MAx WEBER
Catherine Colliot-Thélène

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

FILOSOFIA DO ZEN-BuDISMO
Byung-Chul Han

O zen-budismo é uma forma de budismo mahãyãna 
de origem chinesa e orientada para a meditação. 
O presente estudo é concebido “comparativa-
mente”. As filosofias de Platão, Leibniz, Fichte, 
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Heideggeir, 
entre outras, são confrontadas com as inteleções 
filosóficas do zen-budismo. O “método comparati-
vo” é utilizado aqui como um método desbravador 
de sentidos.
Páginas: 192
Preço referência: R$ 31,50
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NET-ATIVISMO
Da ação social para o ato conectivo
Massimo di Felice

As diversas formas de participação que se difundem nas redes 
digitais não são somente a expressão de um novo tipo de 
esfera pública, mas constituem uma nova arquitetura do social, 
no interior da qual se conectam pessoas, lugares, dados, dispo-
sitivos, biodiversidades, modificando-se reciprocamente. Chega 
à expressão das complexas ecologias interconectada de Gaia
Páginas: 288
Preço referência: R$ 45,00



|  AGOSTO 2020  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ16

LARES PARA 
QUEM MAIS 
PRECISA.
É ASSIM QUE O
PARANÁ AVANÇA.

Apesar do coronavírus, os programas 
de habitação continuam entregando 
moradia acessível, com áreas de lazer
e assistência social, para muitas 
famílias paranaenses.

PROGRAMA
CASA FÁCIL

• Já beneficiou 1.960 famílias em 2020
• 2.500 novas casas por ano, até 2022
• 5.017 empregos diretos

CONDOMÍNIO DA
TERCEIRA IDADE

• Maior programa de habitação 
  para 3ª idade do país
• Academia, hidroginástica 
  e horta comunitária
• Espaço para atendimendo de saúde


