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Em entrevista à edição 199 da revista
Conjuntura & Planejamento, a diretora do
Instituto Couto Maia, Ceuci Nunes, teceu
considerações sobre as ações do instituto e
do país frente à pandemia da covid-19. Para
ela, os desafios são enormes, por se tratar
de uma doença devastadora, que requer a
adoção de todas as medidas de contenção e
controle, levando em conta ainda o desgaste
emocional e perdas na força de trabalho. Ceci
Nunes destaca que a resposta do Brasil como
nação de importância mundial tem ficado
muito aquém das necessidades. “Tivemos
três meses para preparar o Brasil, pois a
doença chegou aqui bem depois da China
e da Europa”. Segundo Ceuci Nunes, um
comando nacional utilizando a capilaridade
do SUS e servindo de exemplo ao país teria
sido fundamental para obter resultados
num tempo mais curto. Os desafios que
se apresentam para o futuro envolvem
fatores-chaves, como o desenvolvimento
e a distribuição de uma vacina, e a
ampliação do debate sobre a permanência
do SUS e a desigualdade social no país.
Conj. & Planej., Salvador, n.199,
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SEI – O Instituto Couto Maia é o maior e mais moderno
hospital especializado em doenças infectocontagiosas do Brasil.
Atualmente, o hospital conta com ambulatórios de infecção
geral, HIV e neuroinfecção. Quais os principais desafios para
o enfrentamento da covid-19 na Bahia e no Couto Maia?
Ceuci Nunes – Na segunda semana de março recebemos a tarefa de
transformar o hospital num hospital para covid e tivemos até o dia
23 para transferir todos os pacientes e dar alta, quando possível.
Iniciamos com um aumento de 10 leitos de UTI adulto. Depois fizemos
novas transformações, aumentamos de 120 para 159 leitos, sendo
89 de UTI (eram 20). Os desafios foram enormes: protocolos de uso
de EPIs, de assistência, conseguir e treinar as equipes, aumentar
compra de insumos. Nos primeiros dois meses trabalhamos de
domingo a domingo. Transferimos nosso ambulatório e o CRIE para
outras unidades. Tivemos que tratar pacientes com uma doença
devastadora do ponto de vista físico, pois as formas são graves e de
evolução rápida e emocional, pois nunca lidamos com tantas mortes
e também adoecimento da nossa força de trabalho.

SEI – O retorno à normalidade depende da descoberta da vacina.
Boa parte do mundo está focada nessa descoberta. Quanto tempo
a senhora acha que demorará a descoberta da vacina para covid-19?
CN – Existe mais de uma centena de estudos com vacinas, inclusive
no Brasil. É possível que necessitemos de mais de um tipo de vacina
para cobrir a população mundial. Além da eficácia da vacina, que
ainda vai ser testada, a produção de bilhões de doses necessita de
um parque industrial enorme e em vários locais do mundo. Fala-se
em um ano para termos já doses de vacinas. Eu, pessoalmente, acho
que precisamos de mais - no mínimo, dois anos.

SEI – Qual é a importância do confinamento para
retardar a transmissão da covid-19?
CN – Uma doença que não tem vacina e não tem tratamento específico
comprovadamente eficaz, a única forma de prevenção é o distanciamento social e o uso de máscaras.
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SEI – O Brasil é hoje o epicentro da doença no mundo.
O país demorou a tomar atitudes para conter a doença?
Quais medidas poderiam ter sido adotadas e não foram?
CN – Não tenho dúvida de que a resposta do Brasil como nação de
importância mundial foi pífia. Tivemos três meses para preparar o
Brasil, pois a doença chegou aqui bem depois da China e da Europa.
Um comando nacional utilizando a capilaridade do SUS e servindo de
exemplo ao país teria sido fundamental para vencermos a pandemia
num tempo mais curto. Mesmo assim, se não tivéssemos o SUS,
muito mais vidas teriam sido perdidas.

SEI – O que vai mudar na área de saúde no “novo
normal”? A senhora acha que o Brasil e o mundo
ficarão mais cuidadosos e vigilantes com a questão de
saúde?

Haverá mais investimentos em pesquisa?

CN – Esta pandemia está mostrando a importância da ciência e do
sistema de saúde para vencermos essas emergências em saúde
pública mundial que têm sido cada vez mais frequentes. Outra coisa
importante é a indústria da saúde. Tivemos que importar até máscaras
e todos os outros insumos, como respiradores. Isso também precisa
ser repensado no Brasil.

SEI – No Brasil, atualmente, os recursos aplicados em pesquisas
são suficientes na corrida de descoberta da vacina?
CN – Temos uma base muito importante de dois polos fabricantes de
vacinas, a Biomanguinhos, da Fiocruz, e o Instituto Butantã. Esses
polos industriais vão precisar de reforço físico tecnológico e de pessoal
para esse desafio. Vamos precisar de muito recurso adicional.

SEI – Como a senhora enxerga a interiorização da pandemia
na Bahia e no Brasil. São mais de 90% dos municípios com
pelo menos um caso. Corremos riscos de aumento de óbitos
devido à nossa debilidade na infraestrutura de saúde?
CN – Não tenho dúvida disso. Na Bahia estamos numa situação
melhor. Estão sendo montados leitos, inclusive de terapia intensiva,
nas diversas regiões. O fato de os pacientes graves precisarem ser
transferidos para cidades maiores piora o prognóstico da doença.
Conj. & Planej., Salvador, n.199,
p.35-39, jul./dez. 2020
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SEI – A crescente demanda por proteína animal, a expansão
agrícola não sustentável e a emergência climática seriam
vetores com potencial de agravar o surgimento de novas
zoonoses e pandemias, a exemplo da covid-19?

CN – Sim. Temos tido várias emergências em saúde pública nos últimos
anos: H1N1, em 2009; poliomielite, em 2014; ebola e zika vírus, ambos
em 2016; ebola, em 2019; e covid-19, em 2020. Com exceção do
vírus da poliomielite, todos os outros são originados em animais. O
desmatamento e o avanço do homem no habitat dos animais estão
relacionados à eclosão dessas novas doenças.

SEI – As zoonoses têm uma ligação muito forte
com a questão ambiental. Como deve ser enfrentado
esse grave problema diante de um governo que não dá
a devida relevância aos problemas ambientais?

CN – Cuidar do nosso patrimônio natural é importante para a saúde
e a economia sustentável. O mundo está cada vez mais valorizando
a natureza, e o governo brasileiro está na contramão.

SEI – Quais são as estratégias para prevenir
novas pandemias causadas por zoonoses?
CN – Acho que podemos começar evitando novos desmatamentos e
usando tecnologia para melhorar a produção agrícola.

SEI – A recente aprovação do novo marco legal do
saneamento básico será fundamental para auxiliar o combate
e a propagação de novas doenças e das existentes, já que

30 milhões de pessoas sequer contam com abastecimento
de água em casa. Em outras palavras, as condições precárias em
comunidades desassistidas de saneamento no Brasil tornam seus
moradores mais vulneráveis a doenças como a covid-19?
mais

CN – Não estou inteirada dessa nova legislação. Sabemos que água
tratada e saneamento básico estão diretamente relacionados à saúde.
Previnem doenças diarreicas e evitam criadouros de mosquitos transmissores de doenças como as arboviroses. Na covid- 19 a higiene
das mãos e dos objetos e superfícies é fundamental. Como fazer isso
sem água disponível?
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SEI – A nova regulamentação do setor de
saneamento aumentaria os investimentos privados e também
beneficiaria a saúde pública. Como diversos especialistas vêm
afirmando já há algum tempo, cada real gasto em saneamento
reduz em quatro reais os gastos na saúde pública.

Qual sua opinião
sobre essa relação entre saneamento básico e saúde pública?

CN – Acho que respondi acima.

SEI – Nesse marco regulatório existem prazos para extinção dos
lixões. A existência ainda desses lixões contribui para a proliferação
de doenças que poderiam estar controladas ou extintas?
CN – Os lixões nos fazem pensar que vivemos ainda na idade média,
não parece que teve tanto desenvolvimento da ciência. Os lixões são
responsáveis por inúmeras doenças, pois são a casa de ratos que
transmitem a leptospirose, moscas que contaminam alimentos e mesmo
proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Precisamos
também produzir menos lixo e reciclar.

SEI – Como podemos avançar para oferecer para os mais
necessitados uma saúde mais ágil e de qualidade?
CN – Nesse tópico, duas coisas são fundamentais: reduzir a desigualdade, provendo as pessoas com uma renda mínima para a sobrevivência, e fortalecer o nosso SUS, que é uma forma de redução de
desigualdades. É inacreditável que no Brasil foi feita uma reforma
constitucional que impede que investimentos em saúde e educação
sejam feitos de acordo com a necessidade. Isso é a lógica monetarista que prioriza o dinheiro volátil do mercado e não as pessoas.
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