
JORNAL VLADIMIR HERZOG
 INFORMAÇÃO E LUTA!

Precisamos de autonomia 
para consolidar nossa 
estrutura, mas 
precisamos de estrutura 
para consolidar nossa 
autonomia.

O professor Ângelo Denadai, eleito o 
novo Diretor do Campus Governador 
Valadares da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, aborda os principais 
desafios do campus e comenta sobre 
as suas propostas na direção. 
 
Ele trata de aspectos relacionados ao 
corte de gastos em Institutos Fe-
derais e às dificuldades orçamentá-
rias enfrentadas pelo Campus. 
 
Desafios do curso de Medicina em 
2021, vacinação dos alunos e a 
federalização do Hospital Municipal 
de Governador Valadares são outros 
assuntos discutidos.

O primeiro Editorial do 
JVH explica a origem do 
nome do jornal, traçando 
um paralelo entre dile-
mas do passado e desafi-

os do presente. Além 
disso, ressalta a    impor-
tância de não sermos in-
diferentes. Leia mais e 
entenda melhor!

Por que Vladimir
Herzog?
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LATE UFJF-GV
Conheça mais a Liga 
Acadêmica de Trau-
ma e Emergência da 
Universidade

EDUCAÇÃO COLUNA

ENTREVISTA EXCLUSIVA!

A RUA É NOIZ: REDE INTERINSTITUCIONAL DE 
AMPARO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

O projeto “A rua é noiz” 
conta com a participa-
ção de docentes e dis-
centes dos Institutos de 
Ciências da Vida e Ciên-
cias Sociais Aplicadas. 

E visa a criar uma rede de 
amparo à população em 
situação de rua de 
Governador Valadares. 
Conheça mais sobre esse 
e outros projetos!

Entenda como os cor-
tes orçamentários po-
dem comprometer a 
Universidade

Retorno das ativi-
dades? Leia o artigo 
de opinião da pro-
fessora Waneska

9 12 13

Ângelo Denadai



O que acha da ideia de um jornal 
estudantil?

Mto legal a iniciativa do jornal.
Ananda Martins, MED 8

Achei a iniciativa incrível! Vai ser 
muito bom para nós alunos ficarmos 
mais inteirados sobre as questões que 
envolvem o nosso curso e a faculdade.
Maria Luiza Marchini, MED 14

Ideia incrível, mostra como os alunos 
estão unidos e articulados.
Bernardo Donato, MED 15

Informação de qualidade nunca foi tão 
fundamental quanto no contexto da 
pandemia, especialmente imersos em 
um mundo de fake news. Um jornal 
estudantil para informar sobre a 
universidade, pesquisa, ensino e 
extensão cumprirá um papel mais que 
necessário nos tempos que estamos 
vivendo.
Álvaro Fonseca, MED 13
 
Qual sua expectativa para o jornal?

Acho que pode incentivar aos alunos a 
estarem por dentro dos assuntos do 
nosso curso e das realizações do DA 
Lorenzo Fantin, MED 11

Seria bom ter um lugar de divulgação, 
por exemplo: Quero submeter um 
artigo em x revista e estou procurando 
autores para escrever...
Ana Cláudia Ferreira, MED 9

Acredito que um jornal do DA seria 
extremamente útil. Isso porque, ao 
meu ver, as informações não são tão 
bem passadas, e muitas vezes os 
alunos ficam perdidos, e isso iria 
ajudar a disseminar a informação de 
uma forma mais fácil.
Ana Laura Paiva, MED 14

Vai ser de grande ajuda para os alunos 
da medicina, principalmente em 
relação aos projetos de extensão. E é 
uma forma de aproximar mais as 
turmas novas das mais antigas.
Cezar Augusto, MED 12
 
Acredito que será uma oportunidade 
para aproximar o diretório, discentes e 
profissionais do curso 
Guilherme Nacif, MED 9

Acredito que irá facilitar a divulgação 
das informações por ser um meio 
mais conciso e intuitivo, e assim 
aproximar os acadêmicos dos 
assuntos relacionados ao curso. 
Reinaldo Machado Júnior, MED12

Editorial
Por que Vladimir Herzog?
por Matheus Cadena

Saúde
Coronavírus: Chefes de UTIs 
ligam ‘kit Covid’ a maior risco de 
morte no Brasil
por Nathalia Passarinho (BBC 
News Brasil)

Extensão UFJF-GV
A RUA É NOIZ
por vários autores/autoras
LATE-GV: uma imersão em 
trauma e emergência
por Amanda Soares e Laura 
Caldeira

Educação
Cortes orçamentários podem 
levar universidades federais ao 
colapso
por UFJF

Colunas
Quando devem ser retomadas as 
atividades acadêmicas nas 
universidades e nas escolas
por Waneska Alves
O corpo quer nos dizer. O quê?
por Ana Carolina Cerqueira 
Sem saúde mental não existe 
saúde
por Elisa Seabra
 
Direitos Humanos
A CIDH publica seu relatório 
sobre a situação dos direitos 
humanos no Brasil e destaca os 
impactos dos processos 
históricos de discriminação e 
desigualdade estrutural no país
por OEA

Entrevista Exclusiva
Ângelo Denadai
por Larissa Spindola Prado

UFJF-GV e Região
Estudantes dos últimos períodos 
de Medicina são vacinados em 
Governador Valadares
por UFJF

Política
O preço das vidas e o dilema do 
novo arranjo político brasileiro
por Grazielle Albuquerque (Le 
Monde Diplomatique Brasil)

De GV para o Mundo
Parabéns, MED 5!
 
 
Espaço Cultural Guimarães Rosa

Jornal Vladimir Herzog
Informação e Luta!
Ano 1 - Número 1

01 de Abril de 2021

2 Jornal Vladimir Herzog - Abril 2021

davv.medicinaufjfgv@gmail.com

Diretor da Edição e Editor-chefe:
Matheus Cadena Andorrá Gali

Diretores e Revisores:
André Luiz Souza Gomes
Jéssica Bravin Ferrari
Larissa Spindola Prado  
 
Diretora de Comunicação:
Raíssa Tiradentes Ribeiro
 
Conselho Editorial:
Alice Moraes Scheffer
Ana Clara Siman Andrade
Ananda Calili Rezende Lima
Geraldo Magela da Silva Júnior
Karolina Bortolini Magevski
Laura Caldeira Martins
Luiza Carvalho Babo de Resende
Natália Oliveira Izidoro 
Rafael Andrade Diniz
Raquel Carvalho Teodoro
 

DIRETORIA

Quer ter uma fotografia, um 
poema ou qualquer outra produ-
ção artística autoral publicada 
no nosso espaço cultural? Man-
de a sua ideia e o seu conteúdo 
no nosso e-mail e nos ajude a 
tornar o Jornal Vladimir Herzog 
mais forte!

A venda/comercialização desse 
material é proibida.

Capa: © Reprodução/Acervo Vla-
dimir Herzog

@davvmed

3

4

8

12

13

16

19

22

23

25

26

SUMÁRIO      Voz dos 
estudantes

http://www.instagram.com/davvmed


Na manhã de 25 de outubro 
de 1975, o jornalista e diretor 
da TV Cultura Vladimir Her-
zog, conhecido pelos mais 
próximos como Vlado, apre-
sentou-se ao DOI-CODI de São 
Paulo, órgão subordinado à 
Segunda Divisão de Exército, 
e não saiu mais de lá com 
vida.

Na noite anterior, o jornalista 
fora procurado em seu traba-
lho por agentes do regime. As 
autoridades desconfiavam de 
possíveis ligações do repór-
ter com o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), à época 
posto na clandestinidade. 

Herzog foi torturado e morto 
nas dependências do DOI-
CODI. E para tentar justificar 
à opinião pública, uma cena 
de um suposto suicídio foi ar-
mada e avalizada por um 
médico legista que sequer e-
xaminou o corpo. Sua morte 
causou grande comoção e 
fortaleceu movimentos que 
colocaram fim ao regime.

Na atual conjuntura brasilei-
ra, observamos constantes 
ataques aos direitos huma-
nos e às liberdades. Nomea-

ção arbitrária de reitores em 
Institutos Federais de Ensino 
Superior¹, censura direta a
professores universitários
que criticam a gestão federal 
da pandemia² e ataques de 
membros do Governo a es-
tudantes³ são vistos na es-
fera da educação, além do 
arrocho orçamentário que 
compromete a qualidade do 
ensino ofertado.

Nesse contexto, nós da Ges-
tão Alvorecer, eleita demo-
craticamente para gestão
2021-2022 do Diretório Aca-
dêmico Vinícius Vieira, jul-
gamos imprescindível lem-
brar de nosso passado para
que, a despeito de declara-
ções e intenções golpistas, 
odes a torturadores e nostal-
gias ditatoriais, não venha-
mos a enfrentar uma ruptura 
democrática novamente no
país. Daí a nossa pequena, 
mas importante homenagem 
a Herzog e a todos aqueles
que foram silenciados, tortu-
rados e assassinados. Nunca
esquecer para sempre com-
bater.

E àqueles e àquelas que
ainda julgam que devemos 

ser neutros ou indiferentes 
às questões políticas ou 
econômicas, a pandemia cla-
ramente nos demonstra o 
contrário: decisões de cunho 
político impactam substan-
cialmente nossas vidas. Co-
mo disse Antonio Gramsci, 
escritor e intelectual italiano, 
viver significa tomar partido, 
"indiferença é abulia, parasi-
tismo, covardia, não é vida”.

Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com 
as atrocidades praticadas contra outros, perdemos 
também o direito de nos considerarmos seres humanos 
civilizados. Vladimir

Herzog
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Obra "25 de Outubro" do artista Elifas Andreato 
denuncia a farsa montada pelo regime militar de que 
Herzog teria se suicidado.
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POR MATHEUS CADENA*

Por que Vladimir 
    Herzog?

Matheus Cadena Andorrá Gali, 
discente do 5º período do curso 
de Medicina da UFJF-GV e 
coordenador de comunicação 
do DAVV

1� Instituições reagem à nomeação 
arbitrária de 19 reitores e marcam ato 
para esta terça. Brasil de Fato. 
07.dez.2020
2� “No futuro, vão se lembrar que 
professores foram processados por 
criticar o Governo Bolsonaro”, diz alvo 
de censura. El País. 06.mar.2021
3� “Gestão Weintraub é marcada por 
erros, retrocessos e ataques à 
educação, professores e estudantes. 
Rede Brasil Atual. 29.jan.2020



Mais de um ano depois de a 
pandemia chegar ao Brasil, 
Bolsonaro continua defen-
dendo a prescrição de medi-
camentos como hidroxicloro-
quina e ivermectina, embora 
diversas pesquisas cientí-
ficas apontem que esses re-
médios não têm eficácia no 
tratamento de covid-19.

"Muitos têm sido salvos no 
Brasil com esse atendimento 
imediato. Neste prédio mes-
mo (Palácio do Planalto), 
mais de 200 pessoas contraí-
ram a Covid e quase todas, 
pelo que eu tenha conheci-
mento, inclusive eu, busca-
ram esse tratamento ime-
diato com uma cesta de 
produtos como a iver-
mectina, a hidroxicloroquina, 
a Azitromicina", disse o pre-
sidente no início do mês.

Mas evidências científicas
apontam que esses remédios 
não têm efeito de prevenção 
ou tratamento precoce de
covid. E médicos de hospitais 
de referência ouvidos pela
BBC News Brasil afirmam
que a defesa e o uso do "kit 
covid" contribuem de dife-
rentes maneiras para au-
mentar as mortes no país.

O médico intensivista Eder-
lon Rezende, coordenador da
UTI do Hospital do Servidor 
Público do Estado, em São 
Paulo, destaca que entre 80% 
e 85% das pessoas não vão
desenvolver forma grave de 
covid-19. Para esses pacien-
tes, usar o "kit covid" não vai
ajudar em nada. Também po-
de não prejudicar, se a pessoa 
não tomar doses excessivas,
não desenvolver efeitos cola- 

terais, nem tiver doenças que 
possam se agravar com es-
ses medicamentos.

Mas, para 15% ou 20% que 
precisam de internação, es-
sas drogas, segundo ele, po-
dem prejudicar o tratamento 
no hospital e contribuir para 
a morte de pacientes.

"A preocupação maior é com 
os 15% que desenvolvem 
forma grave da doença e 
acabam vindo para a UTI. É 
nesses pacientes que os 
efeitos adversos dessas dro-
gas ocorrem com mais fre-
quência e esses efeitos 
podem, sim, ter impacto na 
sobrevida", diz Rezende, que 
é ex-presidente da Asso-
ciação de Medicina Intensiva 
Brasileira.

E o "Kit covid" também mata 
de maneira indireta, ao retar-
dar a procura de atendimento 
pela população, absorver di-
nheiro público que poderia ir 
para a compra de medica-
mentos para intubação, e ao 
dominar a mensagem de 
combate à pandemia, en-
quanto protocolos nacionais 
de atendimento sequer foram 
adotados, disseram médicos 
intensivistas do Hospital das 
Clínicas, Albert Einstein e 
Emilio Ribas.

"Alguns prefeitos distribuí-
ram saquinho com o 'kit 
covid'. As pessoas mais cré-
dulas achavam que tomando 
aquilo não iam pegar covid 
nunca e demoravam para 
procurar assistência quando 
ficavam doentes", diz Carlos 
Carvalho, diretor da Divisão 
de Pneumologia do Instituto 
do Coração do Hospital das 
Clínicas, em São Paulo.
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SAÚDE

Coronavírus: Chefes de UTIs 
ligam ‘kit Covid’ a maior risco 
de morte no Brasil
Defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como estratégia de 
combate ao coronavírus, o chamado "kit covid" ou "tratamento 
precoce", na verdade, contribui para aumentar o número de 
mortes de pacientes graves, disseram à BBC News Brasil 
diretores de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais 
de referência.

POR BBC NEWS BRASIL*

Médicos de centros de 
referência como hospital das 
Clínicas, Albert Einstein e 
Emilio Ribas explicam que 
efeitos colaterais de 
medicamentos sem eficácia 
estão prejudicando o 
tratamento de doentes graves

© Reuters/Amanda Perobelli



Entre os efeitos da procura 
tardia por atendimento está a 
intubação, quando o pulmão 
já está muito lesionado pelo 
esforço para respirar. Pacien-
tes que recebem máscara de 
oxigênio ou ventilação mecâ-
nica invasiva antes de che-
gar à insuficiência respirató-
ria aguda têm mais chances 
de sobreviver, explicam os 
médicos intensivistas.

"A falta de organização cen-
tral e as informações desco-
nexas sobre medicação sem 
eficácia contribuíram para a 
letalidade maior na nossa 
população. Não vou dizer que 
representa 1% ou 99% (das 
mortes), mas contribuiu", 
completa Carlos Carvalho, 
que também é professor da 
Faculdade de Medicina da 
USP.

Efeitos colaterais em pacien-
tes graves
 
A pneumologista Carmen 
Valente Barbas, que atua no 
Hospital das Clínicas e no Al-
bert Einstein, em São Paulo, 
diz que a maioria das pes-
soas que ela atende atual-
mente dizem, na consulta, 
que tomaram medicamentos 
do chamado kit covid.

"A maior parte está tomando 
essas medicações. Em toda 
videoconsulta que eu faço, as 
pessoas dizem que estão to-
mando e tomando em doses 
cavalares", disse à BBC News 
Brasil.

A maior preocupação dos 
médicos intensivistas é o 
efeito colateral desses 
medicamentos em pacientes 
que evoluem para a forma 
grave da covid e que já estão 
com o funcionamento de 
órgãos vitais comprometidos.

"Esses remédios não ajudam,
não impedem o quadro de 
intubação, e trazem efeitos
colaterais, como hepatite, 
problema renal, mais 
infecções bacterianas, 
diarreia, gastrite. E a 
interação entre esses 
medicamentos pode ser 
perigosa", completa Barbas, 
que é professora de medicina 
da USP e referência 
internacional em ventilação 
mecânica.

Entre os medicamentos mais 
defendidos por Bolsonaro 
para uso por pacientes com
covid estão a hidroxicloro-
quina, a azitromicina e a i-
vermectina.

A hidroxicloroquina é um 
medicamento normalmente 
usado em pacientes com
lúpus, artrite reumatoide, 
doenças fotossensíveis e ma-
lária. A ivermectina é um 
vermífugo usado para 
combater vermes, piolhos e 
carrapatos.

Já azitromicina é um anti-
biótico que, segundo os
médicos, só deveria ser usa-
do em caso de infecção bac-
teriana, não para previnir um
vírus.

Arritmia, delírios e problema 
renal
 
O médico intensivista Eder-
lon Rezende chama a aten-
ção para o risco da hidroxi-
cloroquina causar arritmia
cardíaca, um dos efeitos cola-
terais possíveis do remédio.

Num paciente que evolui 
para quadro grave de covid,
esse pode ser um efeito ad-
verso crítico, porque a doen-
ça causada pelo coronavírus
também afeta o coração, ao

promover inflamações do 
músculo cardíaco e trombose 
nos vasos e tecidos.

Rezende diz ainda que tem 
tido problemas com pacien-
tes que precisam ser sedados 
para intubação e que acor-
dam da sedação com confu-
são mental mais acentuada 
por causa do uso abusivo de 
ivermectina antes de chegar 
ao hospital.

"O paciente, ao acordar da 
intubação, pode apresentar 
delírio. Com pacientes com 
covid isso é muito frequente, 
porque o vírus atravessa a 
barreira hematocefálica e a-
feta o cérebro, principalmen-
te a região frontal, causando 
inflamação", diz.

"A ivermectina é uma droga 
que também penetra no 
cérebro quando ele está infla-
mado, e ela deprime mais 
ainda o cérebro e piora a qua-
lidade do despertar de um 
paciente intubado. Essa tem 
sido uma intercorrência fre-
quente nos pacientes que 
usaram esse remédio antes 
chegar à UTI".

A ivermectina, diz ele, 
também pode provocar lesão 
renal, outro componente que 
dificulta a cura de um pa-
ciente grave de covid, já que 
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Governo bolsonaro investiu R$ 90 milhões em 
remédios sem eficácia comprovada contra 
covid-19



a doença tem potencial para 
provocar complicações nos 
rins e demandar hemodiáli-
se.

"Em termos de risco de 
morte, eu daria destaque para 
a cloroquina e hidroxocloro-
quina, com potencial para 
provocar arritmias fatais. E 
ivermectina, como já comen-
tei, com potencial de depres-
são do sistema nervoso cen-
tral, lesão hepática, lesão re-
nal, entre outros."

Mais recentemente, Bolsona-
ro passou a citar a Nitazoxa-
nide, conhecida como Anni-
ta, como candidata a integrar 
o kit covid. O problema, além 
de não haver qualquer evi-
dência científica de eficácia, 
é que as pessoas passaram a 
tomar esse vermífugo junto 
com outro, a ivermectina, 
intoxicando o organismo, diz 
médica do Albert Einstein 
Cármen Valente Barbas.

"A interação desses medica-
mentos, tomados juntos, é 
perigosa. As pessoas estão 
tomando Annita junto com 
ivermectina e isso é um 
absurdo."

Infecções mais resistentes, 
aumentando risco de morte
 
Outro problema foi a inclusão 
recente, no "kit covid", de 
corticoides. De fato, pesqui-
sas mostram que corticoides 
ajudam a reduzir a morta-
lidade entre pacientes gra-
ves, que precisam de ventila-
ção mecânica por máscaras 
ou intubação.

Mas, no restante da popula-
ção, o uso pode provocar pro-
blemas sérios.

"Para o paciente pouco sinto-

mático ou assintomático, o 
corticoide pode até baixar a
imunidade e propiciar outras 
doenças. E, muitas vezes, 
eles (autoridades locais) da-
vam esse corticoide junto 
com antibiótico", diz Carlos 
Carvalho, diretor da Divisão 
de Pneumologia Hospital das
Clínicas.

"Se, por azar, o doente piorar
e tiver uma infecção, ele vai
ter uma infecção mais grave 
por estar tomando remédio 
imunossupressor (corticoi-
de), e vai ter uma bactéria 
resistente ao antibiótico que 
ele queimou, usando inade-
quadamente."

O supervisor da UTI do Hos-
pital Emilio Ribas, Jaques
Sztajnbok, também diz que o
uso "preventivo" de azitromi-
cina e corticoide, como de-
fendido pelos que advogam 
pelo "kit covid", causa mais
mortalidade do que protege.

"Se você dá corticoide a
paciente de covid sem 
necessidade, ele vai ter um
desempenho pior. Ele 
morrerá mais do que se 
tivesse sido adequadamente 
tratado", disse à BBC News
Brasil.

"Falsa segurança" leva à de-
mora na busca por atendi-
mento

Entre as contribuições "indi-
retas" do kit covid para as 

mortes no Brasil está, segun-
do os médicos intensivistas, 
a "falsa segurança" que esses 
medicamentos produzem, re-
tardando a procura por 
atendimento médico.

Um problema recorrente nas 
UTIs brasileiras, dizem eles, é 
a chegada de pacientes em 
estado grave que, por se 
sentirem protegidos por hi-
droxicloroquina e afins, pro-
curaram ajuda médica quan-
do era tarde demais.

"Esse autotratamento dá uma 
falsa segurança e as pessoas 
tendem a retardar mais a 
procura de cuidados quando 
evolui para uma forma 
grave", diz Ederlon Rezende, 
que é ex-presidente da As-
sociação Brasileira de Medi-
cina Intensiva.

Entre os riscos de se procurar 
ajuda muito tarde está lesio-
nar o pulmão a ponto de o 
problema não poder ser 
revertido com ventilação me-
cânica e intubação.

"Quanto maior o tempo 
decorrido entre a necessi-
dade de terapia intensiva e a 
efetiva admissão ao leito de 
hospital, maior a mortalida-
de", destaca Jaques Sztajn-
bok, que chefia a UTI do Hos-
pital Emílio Ribas, em São 
Paulo.

A pneumologista Carmen 
Valente Barbas, que coordena 
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Brasil vive pico de infecções e 
tem mais mortes diárias que 
toda a União Europeia e 
também América do Norte, 
segundo dados do Our World 
in Data.

© Reuters/Amanda Perobelli



equipes no Albert Einstein e 
Hospital das Clínicas, diz que 
a insuficiência respiratória 
aguda pode evoluir rapida-
mente para a morte.

"As pessoas estão ficando 
com falta de ar em casa ou 
alugando oxigênio em casa. 
O quadro pode se agravar 
muito rapidamente e ela po-
de morrer em casa, sem ter 
tempo de chegar ao hospital".

Foco em cloroquina tira 
recursos de tratamentos 
comprovados
 
Talvez a maior causa de 
morte causada pelo enfoque 
do governo federal em defen-
der remédios não eficazes se-
ja o gasto de dinheiro e tem-
po que poderiam ser usados 
na compra de equipamentos, 
vacinas e na produção de um 
protocolo nacional com 
orientações para o atendi-
mento de pacientes graves 
com covid.

Diferentemente do que ocor-
reu em países europeus e nos 
Estados Unidos, passado um 
ano da pandemia, o Ministé-
rio da Saúde não produziu 
um documento com informa-
ções para os profissionais de 
saúde seguirem.

"Perdeu-se tempo discutindo 
tratamento precoce sem 
qualquer evidência científica 
e não se investiu em disse-
minar informação sobre tra-
tamentos eficazes para
pacientes graves, técnicas de
identificação de insuficiência 
respiratória, uso da posição 
prona e outros", avalia o
pesquisador da Fiocruz Fer-
nando Bozza, autor de uma
pesquisa que revelou que 80% 
dos pacientes intubados no 
Brasil em 2020 morreram.

Além disso, recursos que
poderia ter sido usados para 
medicamentos necessários 
para intubação ou para criar 
leitos de UTIs foram gastos 
na compra de cloroquina e 
outros itens do chamado 
"tratamento precoce", sem 
comprovação científica.

Levantamento da BBC News
Brasil mostrou que os gastos 
do governo Bolsonaro com

cloroquina, hidroxicloroqui-
na, Tamiflu, ivermectina, 
azitromicina e nitazoxanida 
somaram quase R$ 90 
milhões até janeiro deste 
ano. Enquanto isso, médicos 
e associações farmacêuticas 
alertam que o estoque de me-
dicamentos necessários para 
intubação está perto de aca-
bar.

A pneumologista Carmen 
Valente Barbas avalia que 
vidas poderiam ter sido sal-
vas se os recursos fossem 
aplicados em soluções cien-
tificamente comprovadas.

"É gasto que podia estar sen-
do usado, também, para com-
prar vacina", lamenta.

"As fake news e toda a disse-
minação de desinformação 
sobre tratamentos sem eficá-
cia têm esse duplo caráter: 
leva informações falsas para 
a população e tira a oportu-
nidade de as melhores prá-
ticas serem difundidas. Per-
demos a oportunidade de 
investir e implementar políti-
cas baseadas em evidências 
científicas que poderiam 
salvar vidas", completa o 
médico infectologista Fer-
nando Bozza, pesquisador da 
Fiocruz.
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Nathalia Passarinho
BBC News Brasil
https://www.bbc.com/portuguese
Londres
23.mar.2021
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Médicos alertam que muitos pacientes sente uma procuram atendimento tarde demais, 
quando pulmão já está danificado.



Sobre o projeto:
 
O projeto “A rua é noiz” 
compõe o primeiro edital es-
pecífico de projetos de exten-
são da Universidade Federal 
de Juiz de Fora - campus Go-
vernador Valadares voltados 
para atenção à população em 
situação de rua. O projeto 
agrega docentes e discentes 
dos Institutos de Ciência da 
Vida e Ciências Sociais Apli-
cadas. Idealizado por docen-
tes do curso de medicina, 
com colaboração de docentes 
da farmácia, direito e econo-
mia, o projeto busca alinhar a 
criação de uma rede de 
amparo à população em si-
tuação de rua, juntamente 
com as organizações exis-
tentes. 
 
A atuação do projeto se pauta 
nas temáticas de redução de 
danos ao uso de drogas, pro-
moção da saúde, rastreio e 
prevenção de doenças infec-
tocontagiosas, direito à cida-
de e arquitetura hostil, no 
sentido de minimizar a mar-
ginalização e garantir direi-
tos de cidadania, conforme 
propostos no Artigo 6° da 
Constituição Federal, que 
garante direitos sociais como 
saúde, alimentação, trabalho, 
moradia e assistência a to-
dos.

Diagnóstico situacional:
 
Estima-se que nos últimos 8 
anos houve um crescimento 
em torno de 135% dessa
parcela populacional nas
grandes cidades. Em Gover-
nador Valadares, da mesma 
forma, a população em situa-
ção de rua é crescente. Po-
rém, há uma complexidade 
em mensurar e fazer um 
diagnóstico fidedigno da Po-
pulação em Situação de Rua 
no Brasil, tendo em vista a 
escassez de pesquisas e
censos nacionais atua-
lizados, realidade que difi-
culta o acesso dessa po-
pulação à serviços e direitos
sociais e contribui para que
permaneçam invisíveis dian-
te da sociedade. 
 
Nesse cenário, fortalecer o 
empoderamento do sujeito 
como protagonista de sua 
saúde e existência, a produ-
ção e divulgação de conheci-
mentos sobre o tema e a 
formulação de políticas pú-
blicas conscientizadoras e
afirmadoras de direitos, são 
fundamentais para que haja 
reconstrução de histórias de
vida e projetos de pessoas em 
situação de rua, sendo estes 
princípios norteadores do “A 
rua é noiz”.

O trabalho em rede: 
 
Frente à complexa realidade
social da população em
situação de rua, o projeto 
possui como meta a forma- 

ção e estabelecimento de 
uma rede interinstitucional e 
interdisciplinar de ajuda e 
atenção à população de rua. 
Busca-se uma atuação 
articulada com as organi-
zações existentes que cana-
lizam suas operações a essa 
parcela da população, a 
sociedade civil organizada e 
comunidade acadêmica.
 
Dentre os serviços presentes 
em Governador Valadares, 
constituem a rede o Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social 
(CREAS), o Abrigo Noturno, o 
Centro de Referência Espe-
cializado para População em 
Situação de Rua (Centro Pop), 
o Consultório na Rua e os 
Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS). Ainda, 
espera-se identificar e ali-
nhar    à rede ONGs, institui-
ções e lideranças comunitá-
rias do município.   

Parceiros e colaboradores do 
Projeto:
 
Atualmente compõe o corpo 
docente como coordenador o 
médico egresso pela UFJF-
GV João Paulo Moreira Ri-
gueira, como vice 
coordenadora a epidemio-
logista Waneska Alexandra 
Alves e como colaboradores 
a farmacêutica Carina Carva-
lho Silvestre, o economista 
Carlos de Faria Júnior e o 
advogado Braulio de Maga-
lhães Santos.
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EXTENSÃO UFJF-GV

A RUA É NOIZ: Rede Interinstitucional de Amparo à 
População em Situação de Rua em Governador Valadares

POR ANDRÉ LUIZ SOUZA GOMES¹, 
DÉBORA PAZINI¹, EMILLY DUTRA 
AMARAL², MARIA CLARA DE 
QUEIROZ¹ E NATÁLIA OLIVEIRA 
IZIDORO¹



Além de projetos parceiros da 
UFJF-GV, o projeto “A rua é 
noiz” já conta com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, via Centro 
Pop. Caso tenha interesse em 
se tornar um voluntário do 
projeto ou indicar o seu 
projeto como parceiro, basta 
preencher o link a seguir: 
https://forms.gle/t884kb5qAY
qd5LrP9.

em trauma e emergência;
elaboração de capacitações
em suporte de vida para a 
comunidade acadêmica e
para a população leiga;
treinamentos teórico-práti-
cos em imobilização e sutura; 
produção e apresentação de
artigos científicos; participa-
ção em ações do Núcleo de
Educação Permanente (NEP) 
à convite do SAMU local; 
além de planejamento, exe-
cução e participação de even-
tos promovidos pela Liga
(como o I COTELM realizado 
em 2019: I Congresso de
Trauma e Emergência do
Leste Mineiro). 

Atendimento ao politrauma-
tizado, imobilizações, parada 
cardiorrespiratória e ressus-
citação cardiopulmonar, ma-
nejo de vias aéreas, afoga-
mento, queimaduras, trau-
mas torácico, abdominal e 
pélvico, abdome agudo não-
traumático, emergências 
glicêmicas, choque, aciden-
tes com animais peçonhen-
tos, intoxicação por substân-
cias exógenas, emergências 
peri-natais e síndrome coro-
nariana aguda são alguns 
dos assuntos discutidos na
Liga. A abordagem desses 
temas inclui atendimento pré
e intra-hospitalar, e se esten-
de desde o suporte básico de
vida (protocolos de SBV) até o
suporte avançado de vida
(protocolos de SAV, PHTLS e 
ATLS).

O apreço pelo comporta-
mento ético e pela extensão
acadêmica e não acadêmica 
se desdobra em filiações e 
convênios firmados.

A Liga é filiada ao Comitê 
Brasileiro das Ligas do
Trauma (CoBraLT), uma    as-
so associação estudantil, sem

fins lucrativos, formada pela 
união das Ligas do Trauma 
do Brasil constituída por 
tempo indeterminado como 
sociedade civil. 

As finalidades gerais do 
CoBraLT constituem-se no 
desenvolvimento interno de 
cada Liga do Trauma filiada, 
bem como o reconhecimento 
acadêmico de todos os ligan-
tes. O Comitê se propõe a 
reunir e representar todas as 
Ligas do Trauma do Brasil, ao 
estimular o surgimento de 
novas Ligas Acadêmicas do 
Trauma, traçando planos de 
ação conjunta, objetivando o 
ensino e promovendo a 
extensão acadêmica. Ao in-
centivar a pesquisa e difun-
dir o conhecimento sobre 
Trauma e Emergências, 
contribui-se para a formação 
complementar do aluno 
envolvido, bem como as-
sume-se o compromisso com 
a segurança da população ao 
promover, por meio da 
prevenção e tratamento do 
trauma, uma maior 
qualidade de vida a todos. 

A Liga também é filiada à 
Associação Brasileira de 
Ligas Acadêmicas de Medi-
cina (ABLAM), que atua 
constantemente para fomen-
tar a difusão do conhe-
cimento médico entre Ligas 
de um mesmo tema - por 
meio da realização de encon-
tros, simpósios e congressos 
interligas em âmbito local, 
regional e nacional. Atua 
também para o incentivar o 
relacionamento, a integração 
e    mobilidade entre Ligas - 
com criação das sociedades e 
comitês de um mesmo tema, 
para permitir a troca de 
experiências entre Ligas de 
todos o país - por meio de um 
cadastro nacional acessível a 
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1� discente do curso de Medicina 
da UFJF-GV
2� discente do curso de Odonto-
logia da UFJF-GV

LATE-GV: uma 
imersão em
trauma e 
emergência

POR AMANDA RODRIGUES SOARES 
E LAURA CALDEIRA MARTINS*

A Liga Acadêmica de Trau-
ma e Emergência da UFJF-
GV (LATE-GV) é uma enti-
dade acadêmica autônoma, 
laica, sem interesses políti-
cos e/ou fins lucrativos. Foi
fundada em 21 de novembro 
de 2013, sendo uma das 
primeiras ligas da UFJF-GV.

A liga tem por objetivos a
capacitação e o aperfeiçoa-
mento teórico-prático nos 
aspectos relacionados ao
trauma, emergência médica
e suporte de vida (pré e intra-
hospitalar). As atividades 
executadas ao longo das 
gestões anuais se assentam
sobre a tríade ensino-
pesquisa-extensão,     tais co-
mo: reuniões para discussão 
dos temas mais relevantes 



todas as Ligas associadas, 
para contribuir com o 
contínuo aprofundamento da 
discussão conceitual de 
Ligas - no que tange a suas 
atribuições, modo de organi-
zação e modelos de fiscali-
zação. A ABLAM atua ainda 
para incentivar a criação de 
novas Ligas e auxiliar para 
que essas estejam em acordo 
com as diretrizes conceituais 
estabelecidas, para conferir 
um padrão de qualidade de a-
tuação das Ligas associadas 
e para valorizar as Ligas 
frente às respectivas institui-

ções de ensino e sociedades 
de especialidades médicas. 

Atualmente, a gestão da 
LATE-GV contempla 4 mem-
bros diretores e 14 membros 
participantes sob orientação
do Dr. Romeo Lages Simões: 
professor do Departamento 
de Medicina da UFJF-GV e da
Univale, doutorando em 
Ciências da Cirurgia na
Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), 
mestre em Ciências da Cirur-
gia pela UNICAMP, residên-
cia médica em Cirurgia Geral
Avançada e Cirurgia do Trau-
ma pela UNICAMP, residên-
cia médica em Cirurgia Geral
pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) e gra-
duado em Medicina pela
Escola Superior de Ciências 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Vitória (EMESCAM). É
membro da Sociedade Pan-

americana de Trauma (SPT) 
e da Sociedade Brasileira de 
Atendimento Integrado ao 
Traumatizado (SBAIT), além 
de instrutor dos cursos 
Advanced Trauma Life 
Support (ATLS) e Definitive 
Surgical Trauma Care 
(DSTC).

Por fim, ressalta-se que a 
LATE-GV mantém uma 
postura favorável a possíveis 
novas filiações, convênios 
e/ou parcerias.
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Amanda Rodrigues Soares, 
presidente da LATE UFJF-GV 
gestão 2021-22
Laura Caldeira Martins, ligante 
da LATE UFJF-GV gestão 2021-
22

E-mail: lateufjfgv@gmail.com  
Instagram: @lateufjfgv

Boletim COVID-19: programa COVID Zero
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Logotipo da LATE UFJF-GV.

A pandemia pela COVID-19
está atingindo números nun-
ca vistos no país. A situação
de hospitais e unidades de
saúde é caótica, com muitos 
locais à beira do colapso. Os
gráficos a seguir foram
retirados do 9º Boletim 
Epidemiológico do Programa 
COVID Zero e trazem os 
dados epidemiológicos atua-
lizados. 

https://www2.ufjf.br/nti/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/8-Boletim_Final.pdf

Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Gover-
nador Valadares, 2020 a 2021

Para conferir o Bole-
tim Epidemiológico 
completo produzido
pelo Programa  acesse 
o site:

PANDEMIA
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Para saber mais acesse:
https://www2.ufjf.br/nti/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/8-Boletim_Final.pdf

Comparativo de casos novos, óbitos, coeficientes de incidência e mortalidade e letalidade da COVID-19 
por território, 2020 a 2021

Distribuição de óbitos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020 a 2021

Incidência de COVID-19/100.000 habitantes, Governador Valadares, 2020 a 2021



A Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes) avaliou com preo-
cupação os impactos dos 
cortes previstos na Proposta 
de Legislação Orçamentária 
Anual (PLOA). A avaliação foi 
apresentada pelos reitores 
que integram a diretoria da 
entidade em coletiva de 
imprensa realizada na 
manhã desta quinta-feira, 18.

Pelo segundo ano consecu-
tivo as universidades sofre-
ram corte orçamentário. Em 
2021, o corte nos valores 
nominais foi de 18,2%, o que 
representou uma redução de 
R$ 1.056 bilhão nos recursos 
para manutenção disponí-
veis no orçamento 2020.

Nos últimos dois anos, as 
perdas orçamentárias so-
mam 25%. Entre 2019 e 2020, 
o corte foi de 8.64%. O valor 
destinado para custeio das 
instituições federais de ensi-
no superior (Ifes) foi R$ 6,06 
bilhões; R$ 5,54 bilhões em 
2020, e chega a R$4,4 bilhões 
no Projeto de Lei Orçamentá-
ria de 2021.

Para o reitor da Universidade 
Federal de Juiz de fora 
(UFJF), Marcus David, já foi 
ultrapassada há muito tempo 
a capacidade de ajuste sem 
comprometer o funciona-
mento das Ifes. Vice-presi-
dente da Andifes, ele alerta 
para o risco de suspensão de 

muitas atividades, caso este 
quadro não seja revertido no 
Congresso Nacional.

“As medidas de austeridade, 
quando acumulam, tornam 
nossos serviços inviáveis. 
Nossa preocupação é de que 
este corte ultrapasse 18% do 
nosso custeio e inviabilize o 
trabalho que estamos fazen-
do.” Os problemas se tornam 
ainda maiores porque os 
cortes ocorrem no valor 
nominal: “As tarifas de 
energia estão sendo 
corrigidas, os dissídios 
coletivos dos quadros de 
vigilância, manutenção e 
limpeza estão sendo 
corrigidos, e nossos recursos, 
cortados”, explica David.

Todos os reitores presentes à 
coletiva destacaram que este 
é um momento em que os 
custos das universidades de-
vem crescer em função da 
adequação para o retorno 
presencial, que traz a 
necessidade de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) e outros materiais. O 
reitor da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) e presi-
dente da Andifes, 
Edward    Madureira Brasil, 
lembrou ainda que, para o 
ensino remoto continuar, as 
univer-sidades precisam 
investir na área de tecnologia 
da infor-mação,    com a 
contratação de plataformas 
de ensino remoto, por 
exemplo.

Assistência Estudantil
 
A situação é crítica também 
no que se refere ao Programa 
de Assistência Estudantil 
(Pnaes), já que os recursos 
reservados para a área sofre-
ram mais uma redução de R$ 
20.509.063, além dos R$ 185 
milhões cortados quando 
enviado o Projeto de Lei ao 
Congresso. Segundo o presi-
dente da Andifes, 25% dos 
estudantes do país inteiro 
vêm de famílias com renda 
per capita inferior a meio 
salário mínimo, e 50% têm 
renda inferior a 1,5 salário 
mínimo.

No início do ano, o reitor 
Marcus David apresentou ao 
Conselho Superior (Consu) da 
UFJF sua preocupação com a 
perspectiva de novos cortes e 
alertou para o risco de alunos 
socioeconomicamente mais 
fragilizados não terem condi-
ções de permanecer na Uni-
versidade caso essa situação 
não seja revertida.

O orçamento 2021 deveria ter 
sido votado no ano passado, 
mas foi adiado devido à 
pandemia. A expectativa é de 
que seja aprovado até o fim 
de março.
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Universidade Federal de Juiz de 
Fora 
https://www2.ufjf.br/noticias/
18.mar.2021

Cortes orçamentários  
podem levar universidades
federais ao colapso
POR UFJF*

EDUCAÇÃO
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Nos últimos dois anos, 
perdas chegam a 25% e 
comprometem funciona-
mento das instituições 
federais de ensino supe-
rior



Certamente hoje sabemos 
mais sobre o SARS-CoV-2 e a 
COVID-19 que meses atrás, 
quando essa tragédia come-
çou ceifando milhares de 
vidas, especialmente no Bra-
sil. Obviamente ainda não sa-
bemos tudo. Precisamos 
aprender mais sobre a histó-
ria natural da doença e os 
diversos fatores relacionados 
à maior transmissibilidade, 
virulência e letalidade das 
diversas variantes do vírus e 
as que ainda serão criadas. 
Vale destacar que ainda não 
temos um tratamento eficaz 
nem para os doentes e nem 
para quem ainda teve a sorte 
de não adoecer. 
 
Em 2020, estudos matemáti-
cos sinalizavam que poderia 
haver uma redução de até 
25% na transmissão do vírus 
caso escolas e universidades 
fossem fechadas. Muitos 
países do mundo, na tentati-
va de barrar a transmissão 
do vírus, definiram como 
estratégia fundamental de 
enfrentamento às suas epide-
mias o fechamento em mas-
sa de instituições de ensino. 
Acreditava-se naquele mo-
mento que, principalmente 
as crianças e adolescentes, 
eram importantes transmis-
sores tanto no ambiente 
escolar, quanto no ambiente 
familiar. Todavia, o tempo e 
os intensos estudos epide-
miológicos evidenciaram que 
essa parcela da população 

não é mais transmissível que 
outras faixas etárias ou ci-
clos de vida, além da morbi-
mortalidade ser muito me-
nor. O papel comunitário de
todos, independentemente da 
idade, faz com que o vírus 
continue circulando na popu-
lação.
 
Os estudos científicos conso-
lidados metodologicamente
têm confirmado e fortalecido
a importância das estraté-
gias coletivas de enfreta-
mento da pandemia. Países 
que decidiram alicerçar sua 
tomada de decisão no conhe-
cimento científico, aliando-o
a decisões políticas e técni-
cas bem embasadas, na atua-
lidade, vivenciam a retoma-
da da rotina e da vida das 
pessoas e da economia a pa-
tamares bem semelhantes ao 
momento anterior a pande-
mia, incluindo o retorno às
aulas. Países que apostaram 
na comunicação social quali-
ficada e na liderança cientí-
fica estão vendo seus 
indicadores de morbimortali-
dade despencarem e seus
sistemas de saúde saindo do
colapso vivenciado no auge
da epidemia. Vale destacar 
que esses países planejaram
e apostaram na vacinação 
ampla da população, na 
mudança comportamental 
das pessoas com forte adesão
ao uso de máscaras, a higie-
nização das mãos e o
distanciamento social. Tais 

ações foram estratégias 
fundamentais para a 
interrupção da transmissibi-
lidade do vírus entre as pes-
soas.  
 
Mas em meio ao caos, 
quando o Brasil bate recordes 
de novos casos e de mortes e 
se destaca da pior maneira 
possível no cenário mundial, 
é preciso refletir e discutir 
sobre os impactos negativos 
e quase permanentes dessa 
visceral “pandemia institu-
cional” na nossa saúde e 
educação públicas e na nos-
sa economia. A sociedade 
precisa agir frente a pereni-
dade desse quadro epide-
miológico, educacional e 
econômico que avassalado-
ramente tem destruído pes-
soas, famílias e instituições.

Na educação brasileira, o 
forte impacto em seus mais 
diversos níveis sinalizam 
para um cenário onde 
possivelmente levaremos 
anos para recuperar. Espe-
cialistas apontam que o 
retrocesso social que o Brasil 
está vivendo, com décadas 
de investimento e avanços 
na área da educação, estão 
sendo perdidos em alguns 
meses devido ao fechamento 
permanente de escolas públi-
cas de ensino fundamental e 
médio. Estima-se milhares 
de crianças e jovens que não 
mais voltarão às escolas.

Nas universidades públicas o 
impacto na vida dos 
estudantes vai muito além da 
baixa qualidade no ensino 
remoto. Atrasos na formatu-
ra, perda de oportunidades 
de emprego ou pós-gradua-
ção, suspensão de projetos de 

13 Jornal Vladimir Herzog - Abril 2021

Quando devem ser retomadas as 
atividades acadêmicas nas 
universidades e nas escolas? 
POR WANESKA ALEXANDRA ALVES*

COLUNAS



pesquisa e de extensão e 
frustação são alguns exem-
plos. Soma-se a esse quadro 
geral da decadência do 
ensino público brasileiro, o 
impacto na saúde mental de 
crianças e adolescentes que 
passaram a sofrer com o de-
salento, distanciamento dos 
amigos, o desenvolvimento 
de doenças e agravos como 
depressão, ansiedade, crises 
ou síndrome do pânico, vio-
lência doméstica, entre ou-
tros. 
 
Mas o que fazer? É possível 
retornar às atividades acadê-
micas presenciais? Não exis-
te uma resposta fácil. É pre-
ciso muita reflexão e discus-
são científica sobre riscos e 
benefícios das aulas presen-
ciais. Mas certamente é pre-
ciso uma mudança urgente 
da política nacional, estadual 
e municipal de enfrentamen-
to da pandemia no Brasil. O 
cenário que vivenciamos não 
findará tão brevemente. A 
necessidade de um debate 
amplo e que envolva a comu-
nidade acadêmica é urgente. 
Sabemos que o retorno às 
aulas deverá ser gradual. No 
caso das universidades pú-
blicas, esse debate deve 
envolver professores, estu-
dantes e técnicos adminis-
trativos. Não é um debate de 
reitorias. É preciso discutir o 
presente para planejar o 
futuro. Quanto mais se demo-
ra na construção do debate, 
mais adiamos o futuro. Asse-
gurar estrutura física ade-
quada de salas de aulas, bi-
bliotecas, refeitórios, labora-
tórios e prédios administrati-
vos é o mínimo. É preciso 
oferecer condições para que 
o distanciamento social seja 
possível, o uso de máscaras 

seja obrigatório, a higieniza-
ção das mãos seja frequente 
e principalmente, que todos 
estejam vacinados. Para os 
estágios obrigatórios, neces-
sários à formatura de quem 
está nos últimos períodos do 
curso, o fornecimento regular 
e permanente de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) de qualidade é impres-
cindível. O estudante deve 
dominar o uso correto do EPI, 
deve se sentir apoiado e se-
guro. Obviamente, esse deba-
te não é simples, não é rápido 
e muito menos fácil, mas é 
necessário e urgente. Sem a 
existência dele, de maneira 
democrática e científica, con-
tinuaremos a ser “boi de ma-
nada” aguardando a defini-
ção por setores políticos que 
não tem interesse no bem-
estar social da coletividade.

possíveis, estabelece uma 
construção de imagem, 
conhecimento, e, consciente 
ou inconscientemente, con-
cebe uma ideia acerca do que 
se vê e como se poderia 
representar ou projetar. Devi-
do à complexidade existente 
entre o que se vê, o que se é e 
como se pode captar e repre-
sentar, além de somar-se ao 
que se é e fora a pessoa que 
usufrui do olhar, em qual 
período viveu e quais influ-
ências ou convívios teve, 
nota-se um alto grau de 
complexidade entre o estabe-
lecimento de relações e 
ações, principalmente no que 
tange o corpo enquanto re-
presentação. 

Se representar algo já é difí-
cil, correlacioná-la ao corpo 
torna-se algo ainda mais 
complicado. O uso da repre-
sentação é um fenômeno, 
que, ao mesmo tempo, refere-
se como aquilo “que se mos-
tra em si mesmo” e aquilo 
que aparenta ser, entretanto, 
como bem proposto por 
Sartre, a coisa em si não está 
ligada a uma existência 
interior e exterior, mas sim a 
um relativo-absoluto, visto 
que o ser só é na medida que 
eu o percebo, mas não é 
porque eu o percebo a partir 
de meus ideais que ele deixa 
de ser o que é por essência. 
Tal complexidade inicia-se 
com a carga histórica e 
difusa quanto à definição de 
corpo, como ele é visto pela 
sociedade e nas mais dife-
rentes culturas e no momen-
to no qual se fala. Alguns 
definem corpo enquanto três 
princípios: eficácia, proprie-
dade e identidade; outros, 
enquanto corpo físico, vivido, 
imaginarizado, real, território 
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Waneska Alexandra Alves, 
docente do departamento de 
Medicina da UFJF-GV

O corpo quer 
nos dizer. 
O quê?

POR ANA CAROLINA CERQUEIRA*

O ser humano, homem plural
em ações e feições, traz ao 
mundo uma nova perspecti-
va quando representa a si, ao 
outro ou a algo por meio de
linguagem, seja verbal ou
não verbal. Representar algo 
denota a capacidade de arti-
culação entre os sentidos e a 
percepção. O ser capta do
ambiente/do externo a si
uma informação e, a partir 
dos sentidos que lhe são
úteis naquele momento ou 



do Id, dentre outros. Devido à 
variedade de termos e con-
cepções acerca do conceito 
de corpo, basta-nos questio-
nar, como feito por Paulo 
Roberto Ceccarelli, em UMA 
BREVE HISTÓRIA DO CORPO, 
de que corpo o cliente nos 
fala?

Sendo o corpo algo real ou 
idealizado, e possível de 
diversas representações pela 
linguagem, poder-se-á dizer 
que somente o não estar em 
um equilíbrio homeostático 
físico e psíquico relaciona-se 
com um processo de doença? 
E outra, poder-se-á ainda 
dizer que a doença seria 
reflexo apenas do desequilí-
brio homeostático, devendo 
as intervenções serem feitas 
apenas a nível físico? Segun-
do a Organização Mundial da 
Saúde, em 1946, a saúde não 
seria apenas a ausência de 
doença, mas sim um perfeito 
bem-estar físico, mental e 
social. Eis a questão: qual in-
divíduo e em qual sociedade 
existiu tão completo grau de 
satisfação que o ser eximiu-
se até da insatisfação do ins-
tinto em busca de potência? 
Talvez a idealização da per-
feição intensifique a evolução 
da sociedade para sua ten-
dência natural, a entropia, ao 
caos.

Na medicina, ciência voltada 
ao combate e, ou preparo/ 
prevenção de algo, usando o 
conhecimento empírico (pro-
tocolos), discurso de quem 
fala (ideologia do médico), o 
de com quem se fala, o perío-
do no qual se vive e as 
políticas no geral, percebe-se 
a objetificação da relação en-
tre doença, saúde e cura. Isso 
dá-se quando se exclui o ser 
em questão, bem como o am-
biente e as condições nas 

quais vive, focando apenas 
no desequilíbrio orgânico em 
questão, esquecendo-se das 
causas e das características 
corporais individuais e cole-
tivas, podendo culminar ape-
nas em sucesso imediato, 
vindo a ocorrer novamente 
na mesma pessoa ou em ou-
tras.     A partir do reconheci-
mento de que tal objetifica-
ção encontra-se ultrapassa-
da, juntamente com o concei-
to de medicina paternalista, 
consegue-se expandir a me-
dicina enquanto ciência tam-
bém promotora de saúde e 
ampliando o conceito de 
corpos e representações, não 
se limitando apenas a coleta 
de dados, com anamnese e 
exame físico. 

Por fim, a medicina enquanto 
linguagem, representação, 
cura e doença, fatores que 
medeiam o ser há muito 
tempo e que são frutos histó-
ricos e momentâneos, em 
constante construção e des-
construção, mostra-se res-
trita ao empirismo e a 
objetificação do paciente. Se 
não se sabe até hoje com 
quais corpos se trabalha e 
nem se é ensinado sobre as 
diversidades, como esperar 
que sejamos capazes de 
obtermos um entendimento 
do outro, quando apenas con-
tinuamos a reproduzir falas e 
ações daqueles que conti-
nuam a objetificar corpos e 
situações? Faz-se válido 
lembrar a importância do 
diálogo e do entender, como 
relatado por Franz Kafka: 
escrever receitas é fácil, mas 
entender-se no resto com as 
pessoas é difícil.

Em dezembro de 2019, toma-
mos conhecimento de um 
vírus que apareceu na China 
e rapidamente infectou gran-
de parte da população, sendo 
necessário o lockdown, ini-
cialmente na cidade de 
Wuhan. Parecia que não 
chegaria aqui no Brasil, esta-
va muito longe. Mas chegou. 
Em Março/2020, a OMS 
decretou a pandemia do co-
ronavírus. Assim iniciaram-
se as medidas de isolamento 
social, fechamento do luga-
res de aglomeração e com 
elas o estado de alerta, o me-
do, a insegurança e a ansie-
dade.
  
Um ano se passou. Retorna-
mos ao início? Voltamos ao 
estado de alerta? Consegui-
mos desenvolver recursos 
para lidar com o estresse?
  
Segundo a OPAS/OMS, só é 
possível ter saúde quando há 
um completo bem estar físi-
co, mental e social. Vários fa-
tores podem colocar em risco 
a saúde mental dos indiví-
duos; entre eles estão: rápi-
das mudanças sociais, condi-
ções estressantes de traba-
lho, discriminação de gênero, 
exclusão social, estilo de vida 
não saudável, violência e 
violação dos direitos huma-
nos.

E com uma pandemia? Co-
mo fica a saúde mental? 
Como reconhecer um proble-
ma?

As pessoas reagem de ma- 
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Ana Carolina Cerqueira Chaves, 
discente do 9º período do curso 
de Medicina da UFJF-GV

Sem saúde 
mental não 
existe saúde
POR ELISA R. SEABRA*



neira diferente às situações 
estressantes. Com relação à 
Pandemia, variantes como o 
grau da magnitude desta, a 
história de vida pessoal, as 
características particulares, e 
da comunidade em que vi-
vem, podem desencadear di-
versas reações. Sintomas co-
mo medo de adoecer e de 
morrer, de perder pessoas, de 
ser demitido, de ter difi-
culdades financeiras, de pro-
curar um serviço de saúde 
por outros motivos e ser 
infectado e de transmitir o 
vírus são frequentes e po-
dem ser acompanhadas de 
irritabilidade, raiva, angustia 
e tristeza. Alterações do sono, 
do apetite, dificuldade de 
concentração, conflitos inter-
pessoais. Pensamentos re-
correntes sobre a doença, 
morte e sobre a saúde de nos-
sa família são reações co-
muns. 
 
Importante ressaltar que 
nem todos os problemas psi-
cológicos apresentados são 

considerados patológicos. 

A auto avaliação é funda-
mental. Quando esses sinto-
mas se tornam persistentes e 
intensos prejudicando o con-
vívio social, familiar e no 
trabalho. Se há uso abusivo
de álcool e outras drogas é
necessário procurar ajuda 
com profissional especializa-
do.
 
Manter contato social, mes-
mo que virtual, conversar 
com pessoas amigas, prati-
car atividades físicas, exercí-
cios de relaxamento, são fun-
damentais. 
 
Porém, para além dos de-
safios expostos, observamos
consequências positivas. Em 
momentos de catástrofe as
pessoas se orgulham por 
terem encontrado alternati-
vas para lidar com a situação 
e terem desenvolvido resi-
liência. Pessoas frequente-
mente mostram altruísmo e 
cooperação, e experimentam 

um sentimento de satisfação 
em poder ajudar os outros. 

Uma pesquisa recente na 
China, mostrou que jovens, 
durante a pandemia, relata-
ram aprimoramento do rela-
cionamento com amigos, 
com a comunidade chinesa 
local e internacional.
 
Elaborar um sentido para o 
que é vivenciado também 
traz conforto.  
 
Apesar do estigma que ainda 
observamos em relação a sa-
úde mental, como dificulda-
des em procurar ajuda, difi-
culdades em reconhecer que 
alterações psíquicas aconte-
cem com todos sem exceção, 
a pandemia nos mostrou a 
importância e a necessidade 
do cuidado permanente.
 
“Sem saúde mental não 
existe saúde”.
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Elisa R. Seabra, docente do 
departamento de Medicina da 
UFJF-GV

DIREITOS HUMANOS

A CIDH publica seu relatório sobre a situação dos direitos 
humanos no Brasil e destaca os impactos dos processos 
históricos de discriminação e desigualdade estrutural no país

POR OEA*

quela recebida em audiên-
cias públicas de país e temá-
ticas, entre outras fontes.
 
Em sua análise, a Comissão 
observa que, apesar de pos-
suir um Estado de Direito e 
sistema e instituições demo-
cráticas na área de direitos 
humanos, o Brasil enfrenta 
desafios estruturais para 
superar aspectos relaciona- 

dos à discriminação histo-
ricamente negligenciada, que 
impacta de forma exacer-
bada grupos específicos 
como pessoas afrodescen-
dentes, mulheres, comunida-
des quilombolas, povos indí-
genas, camponeses e traba-
lhadores rurais, moradores 
de rua e moradores de fa-
velas ou periferias.

A Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) 
publica o seu relatório sobre 
Brasil, por meio do qual faz 
um abrangente diagnós-
tico    sobre a situação dos 
direitos humanos no país até 
dezembro de 2019. O Relató-
rio utilizou a abundante in-
formação recebida durante e 
após a visita de 5 a 12 de no-
vembro de 2018, bem como a- 



A CIDH confirma em seu 
relatório que a discriminação 
estrutural está intrinseca-
mente ligada à exclusão 
social e ao acesso à terra, 
gerando ciclos de desigual-
dade e pobreza extrema. Es-
ses ciclos expõem as pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade à violência perpetrada 
por organizações criminosas 
como milícias e grupos de 
narcotraficantes, bem como 
aquelas dedicadas ao tráfico 
de pessoas e outras formas 
modernas de escravidão.
 
Da mesma forma, a Comissão 
considera que esses desafios 
também têm um impacto 
negativo na segurança dos 
cidadãos. Apesar da extrema 
desigualdade que leva ao 
aumento da violência a que 
estão expostas as pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade, a CIDH nota que o 
Estado há optado por formu-
lar e implementar políticas 
de segurança que se baseiam 
na ação institucional violen-
ta e punitiva da polícia mili-
tarizada, resultando em 
graves violações aos direitos 
humanos. No relatório, a 
Comissão também analisa o 
papel dos órgãos judiciais no 
que diz respeito ao quadro de 
impunidade que caracteriza 
tal violência institucional.

Para a CIDH, as políticas de 
segurança usam práticas de 
perfilamento racial que 
colocam as pessoas afrodes-
cendentes e residentes de 
bairros periféricos em maior 
risco de serem detidas e 
sofrerem tratamentos arbi-
trários por agentes policiais. 
Tal política possui particular 
reflexo nos espaços de 
privação de liberdade, que 
muitas vezes estão superlo-
tados e acabam se tornando 
ambientes institucionais 
tolerantes à tortura e a outros 

ambientes institucionais to-
lerantes à tortura e a outros 
tratamentos cruéis, desuma-
nos e degradantes. É o caso 
de presídios, unidades socio-
educativas e comunidades 
terapêuticas.

A Comissão toma nota do 
alto nível de impunidade nos 
casos de violência institucio-
nal, os quais, em sua maioria, 
não têm proporcionado a-
vanços nas investigações, 
condenações e reparações 
das vítimas por parte do 
sistema de justiça. Apesar de 
suas diferenças, o estado de 
impunidade que cerca os 
atuais casos de violência 
institucional pode ser com-
parado ao que se observa em 
relação aos crimes ocorridos 
durante o período da dita-
dura cívico-militar no Brasil. 
A esse respeito, a CIDH re-
conhece o progresso alcan-
çado pelas diferentes comis-
sões da verdade em nível 
estadual e federal em relação 
aos casos de tortura e 
desaparecimentos forçados. 
No entanto, sublinha que, na 
sua maioria, esses crimes 
permanecem impunes.
 
A CIDH também observa o 
aumento das ameaças contra 
a vida de jornalistas e comu-
nicadores por parte das 
autoridades, situação que se 
agravou após as eleições 
nacionais de 2018. Esse 
fenômeno também afetou 
pessoas de orientação sexual, 
identidade e/ou expressão de 
gênero diversas, bem como 
características sexuais dis-
tintas, que sofreram com o 
aumento dos crimes de ódio.
 
No âmbito institucional, a 
Comissão realiza um diag-
nóstico de diversos avanços 
no sentido de respeitar e 
garantir os direitos humanos 
no país, como a instalação de 

e garantir os direitos huma-
nos no país, como a instala-
ção de mecanismos de pre-
venção da tortura e o fortale-
cimento de promotores e 
instituições nacionais de di-
reitos humanos. Da mesma 
forma,  toma nota com satis-
fação de importantes políti-
cas públicas que buscam 
reduzir a desigualdade estru-
tural e avançar no combate 
ao racismo e à discriminação 
histórica, como os programas 
de transferência de renda e 
acesso à moradia e à terra, 
bem como as políticas desti-
nadas ao acesso ao sistema 
de ensino universitário por 
pessoas afrodescendentes e 
indígenas.
 
A Comissão Interamericana 
finaliza o relatório formulan-
do diversas recomendações 
para consolidar um sistema 
de promoção e proteção dos 
direitos humanos, de acordo 
com os compromissos assu-
midos pelo Estado nos âm-
bitos interamericano e inter-
nacional. No entanto, tam-
bém faz um alerta ao Brasil 
sobre ações que tendem a 
fragilizar e até extinguir esse 
sistema, como o enfraqueci-
mento dos espaços de 
participação democrática.
 
Finalmente, a CIDH agradece 
ao Estado todas as informa-
ções prestadas durante e 
após a visita; às organizações 
da sociedade civil e outros 
atores relevantes por todas 
as informações fornecidas; e, 
em particular, às vítimas e 
Interamericana para prestar 
seus testemunhos.
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OEA constitui o 
principal fórum 
governamental 
político, jurídico e 
social das Améri-
cas.
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familiares que comparece-
ram perante à Comissão 
Interamericana para prestar 
seus testemunhos.

A CIDH é um órgão principal 
e autônomo da Organização 
dos Estados Americanos 
(OEA), cujo mandato decorre 
da Carta da OEA e da Con-

venção Americana sobre
Direitos Humanos. A Comis-
são Interamericana tem o 
mandato de promover a ob-
servância dos direitos huma-
nos na região e de atuar 
como órgão consultivo da
OEA nesta matéria. A CIDH é
composta por sete membros 
independentes eleitos pela

Assembléia Geral da OEA a 
título pessoal, e não repre-
sentam seus países de ori-
gem ou residência.
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Organização dos Estados 
Americanos
http://www.oas.org/pt/
Washington, DC
5.mar .2021

No dia 26 de março ficou definido que as 
atividades presenciais estão suspensas até 
o dia 30 de junho, dada as circunstâncias
epidemiológicas e sanitárias das cidades 
de Juiz de Fora e Governador Valadares. 
Desse modo, o internato continua
acontecendo, respeitando as medidas de 
proteção, mas os demais períodos com 
carga teórica seguem no Ensino Remoto 
Emergencial. No entanto, convém lembrar 
que o comitê responsável por essa decisão 
realiza reuniões semanais, e essa data pode 
ser alterada a qualquer momento de acordo 
com as circunstâncias e a tendência da 
pandemia.
 
Saiba mais: https://www2.ufjf.br/noticias/

Suspensão das aulas 
presenciais até 30 de junho

Atividades presenciais estão suspensas na UFJF-GV.

©
 R

eprodução/U
FJF-GV

Quem somos?
Um grupo independente formado por alunos e 
ex-alunos da UFJF-GV, que acredita que a 
educação e a leitura são potentes instrumentos 
de transformação das pessoas e da sociedade. 
Em 2018, arrecadamos 400 livros para a 
unidade prisional de Governador Valadares.

Esse ano, a arrecadação dos livros tem como 
objetivo atingir o público adolescente e juvenil 
em cumprimento de medidas de semiliberda-
de ou internação.

O que posso doar?
Livros de todos os tipos! Didáticos, 
paradidáticos, literários, poesias, contos, 
quadrinhos.

Pontos de arrecadação:

Restaurante Universitário Centro da UFJF - GV 
(Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 333, 
Centro)

Sede administrativa UFJF-GV (Rua São Paulo, 
Centro , 745, Governador Valadares)

Não é de GV e quer doar? 
Que ótimo! Os livros podem ser enviados pelo 
CORREIO para a Sede administrativa da UFJF-
GV.

Quer saber mais sobre o projeto?
Acesse o Instagram @asmenteslivres

Junte-se ao 
     

                          e doe livros para as unidades
    socioeducativas de Governador Valadares

EAD



Para inaugurar o Jornal 
Vladimir Herzog com chave 
de ouro, teremos como pri-
meiro entrevistado o Profes-
sor Ângelo Márcio Leite De-
nadai, o novo Diretor do 
Campus Governador Valada-
res da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), ocu-
pando o mandato entre 2021 
e 2025. 

Ângelo é graduado em Quí-
mica Industrial pela Univer-
sidade Vale do Rio Doce 
(UNIVALE), Mestre em Agro-
química pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) e 
Doutor em Química pela Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Ele atua 
como Professor Associado I 
do Departamento de Farmá-
cia do Instituto de Ciências 
da Vida (ICV) e foi o primeiro 
Chefe do Departamento de 
Farmácia do ICV em Gover-
nador Valadares entre 2012 e 
2015. Além disso, foi Coorde-
nador Acadêmico do Campus 
GV nos anos de 2015/2016 e 
Diretor do ICV/GV entre 2016 
e 2020, sendo o 1° a ser eleito 
ao cargo.  

todos do mesmo lado, ou seja, 
do lado do ensino público, 
gratuito e de qualidade!

Jornal Vladimir Herzog:
Quais são as principais ações 
que o senhor pretende rea-
lizar como novo diretor do 
Campus GV? 

Ângelo Denadai:
A primeira consiste em 
ações de planejamento. Pre-
cisamos entender o funcio-
namento dos setores da sede 
administrativa "de dentro pra 
fora", já que até o momento, 
temos apenas a visão por 
parte dos institutos. Ainda 
dentro desta ação, é necessá-
rio otimizar os recursos hu-
manos, promover algumas 
alterações de fluxos e na 
interface dos setores da sede 
com os institutos além de 
estudar estratégias que 
garantam uma ampliação da 
autonomia do nosso campus, 
de modo que possamos 
facilitar o trabalho dos insti-
tutos. Tais ações já estão em 
andamento desde o estabele-
cimento da equipe de 
transição (há aproximada-
mente 10 dias). Em seguida, 
precisaremos aprovar algu-
mas pautas no nosso conse-
lho gestor, para consolidar 
alguns fluxos e processos no 
nosso campus, bem como 
alguns setores, como o setor 
de inovação. Calculo que nos 
próximos dois meses, entra-
remos numa fase de revisão 
de contratos afim de sanar 
algumas dificuldades e tor-
nar os contratos robustos. 
Precisaremos dar uma aten-
ção especial aos contratos de 
obras (Unidades Vila Bretas, 
Santa Rita e São Pedro) para 
que esses espaços sejam 
entregues o quanto antes. Te-
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ângelo Denadai: o novo diretor do 
campus Governador Valadares da UFJF

POR LARISSA SPINDOLA PRADO*

Jornal Vladimir Herzog:
Quais ensinamentos foram 
importantes como diretor do 
Instituto de Ciências da Vida 
(ICV) e que o senhor utilizará 
na direção do Campus 
Governador Valadares (GV)?

Ângelo Denadai:
Diante dos inúmeros
problemas que o campus 
enfrentou e enfrenta, o que
aprendi durante este período, 
é que é fundamental uma 
presença constante junto à 

comunidade. Um esforço
para estar sempre acessível,
presencialmente ou por tele-
fone (e WhatsApp) para vi-
venciar e entender os proble-
mas faz toda a diferença! Por 
mais que não seja possível 
responder tudo, com o diálo-
go é possível construir estra-
tégias e avançar com as 
demandas, seja internamen-
te, seja com as instâncias 
superiores! Este comporta-
mento favorece o entendi-
mento mútuo que estamos

Nos tornarmos uma 
referência dependerá da 
nossa capacidade de dar 
respostas rápidas e úteis para 
a comunidade.



nho esperança de que a par-
tir do meio do ano, consiga-
mos operacionalizar as mu-
danças para as Unidades São 
Pedro (DCBV e Fisioterapia) e 
Santa Rita (Farmácia e 
Nutrição). Não necessaria-
mente nesta ordem, daremos 
prosseguimento aos chama-
mentos públicos pendentes e 
ao Estudo de Viabilidade 
Técnica Econômica e Am-
biental (EVTA), que será 
primordial para a consolida-
ção do nosso campus.    Em 
fim, trabalhemos junto aos 
coordenadores, chefes, pro-
fessores, TAEs, representa-
ções estudantis e estudantes 
de modo geral, para preparar 
o cenário para o retorno às 
atividades presenciais.

Jornal Vladimir Herzog:
Como o senhor analisa o 
cenário de cortes de gastos 
nos Institutos Federais e 
quais são as principais medi-
das a serem tomadas para 
que os alunos da UFJF, em 
especial do Campus GV, não 
sejam tão afetados? 

Ângelo Denadai:
Estamos vivenciando um 
cenário de cortes tão grave, 
que é impossível falar que 
ninguém será afetado. Nesse 
sentido, precisaremos priori-
zar as ações que garantam o 
bem maior da coletividade. 
Em específico, nos concen-
trar nos contratos de modo 
geral, pois o funcionamento 
do nosso campus é bastante 
dependente desses instru-
mentos. Podemos citar os 
contratos de locação, pessoal 
terceirizado contrato/con-
vênio de saúde (com o Hos-
pital Samaritano e Secretaria 
Municipal de Saúde), e con-
tratos que impactem políti-
cas de permanência (como 
RU), dentre outros. Contudo, 
como ainda não temos pleno 
conhecimento do 

como ainda não temos pleno 
conhecimento do funciona-
mento da Direção Geral ainda 
precisaremos trocar informa-
ções com servidores da sede 
administrativa, além de am-
pliar o debate com os institu-
tos e representações estu-
dantis, afim de que possamos 
refinar o planejamento das 
prioridades.

Jornal Vladimir Herzog: 
Quais são os principais 
desafios enfrentados pelo 
Campus GV atualmente e, 
quais as medidas estão sen-
do ou precisam ser tomadas 
para resolvê-los (total ou 
parcialmente)? Os alunos 
teriam papel em algum 
destes? Se sim, qual?

Ângelo Denadai: 
Dentre os principais desafios, 
considero dois como prin-
cipais: 
 1) Consolidação de uma 
estrutura definitiva que seja 
logisticamente sustentável. 
Precisamos ter nossos pró-
prios espaços, mas é neces-
sário que haja uma facilidade 
de comunicação e desloca-
mento entre eles. Caso con-
trário, teremos uma grande 
dificuldade de otimizar nos-
sos recursos. A consolidação 
implica em orçamento e 
sensibilização que possamos 
projetar a universidade no 
cenário local e regional. 
    2) Luta por autonomia. Co-
mo a estrutura administra-
tiva do campus GV é comple-
tamente diferente da de Juiz 
de Fora, precisaremos buscar 
autonomia para diversos se-
tores, para que tenhamos 
condições de gerenciar de 
forma plena, nossos recursos 
financeiros, infraestruturais 
e humanos, minimizando as-
sim, o tempo de resposta às 
demandas da comunidade. 
Ambos os problemas estão 
interconectados. Precisamos 

Ambos os problemas estão 
interconectados. Precisamos 
de autonomia para consoli-
dar nossa estrutura, mas 
precisamos de estrutura para 
consolidar nossa autonomia. 
A solução está nos órgãos co-
legiados, que temos esperan-
ça que nos apoiem nas solici-
tações de orçamento e de au-
tonomia. Nesse contexto, o 
movimento estudantil tem 
papel fundamental, pois 
além de assento nesses ór-
gãos, os estudantes têm uma 
grande capacidade de mobili-
zação extremamente útil na 
condução das reivindicações. 
Além do que os estudantes 
são os executores dos proje-
tos institucionais, levando 
conhecimento à comunidade 
valadarense através dos 
projetos de extensão e dos 
estágios, além de veicula-
dores do conhecimento gera-
do na universidade.

Jornal Vladimir Herzog:
Qual, na opinião do senhor, é 
uma informação importante 
acerca do Campus que 
deveria ser de conhecimento 
dos alunos? E o que é 
possível aprimorar para que 
a UFJF-GV se torne um cen-
tro de referência em ensino, 
pesquisa e extensão? 

Ângelo Denadai: 
Teremos uma grande dificul-
dade a nível orçamentário 
para viabilizar nossos espa-
ços próprios, haja visto que o 
orçamento é liberado pelo 
governo federal. Portanto, é 
difícil prever até onde conse-
guiremos avançar nas nos-
sas propostas nessa vertente. 
A busca por autonomia para 
os setores já é algo mais fac-
tível que, certamente trarão 
resultados significativos para 
o nosso campus. Mas depen-
derá de uma articulação jun- 
junto à comunidade interna, 
além de um amplo diálogo 
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to à comunidade interna, 
além de um amplo diálogo 
com a sede. Nos tornarmos 
uma referência dependerá da 
nossa capacidade de dar 
respostas rápidas e úteis 
para a comunidade.

Jornal Vladimir Herzog:
De forma específica sobre o 
curso de Medicina, quais o 
senhor considera como os 
principais desafios a serem 
enfrentados em 2021 por 
docentes e discentes deste 
curso? Qual a melhor manei-
ra de enfrentá-los para que o 
ensino não seja prejudicado? 
Ainda sobre o curso, o senhor 
acha plausível um movimen-
to de federalização do Hospi-
tal Municipal de Governador 
Valadares para que se torne 
um Hospital Universitário 
para os cursos da saúde e 
fique sob responsabilidade da 
UFJF? 

Ângelo Denadai:
Sobre o curso de Medicina, 
precisaremos operacionali-
zar e refinar toda documen-
tação referente à parte peda-
gógica do curso. Identificar 
possíveis pendências e saná-
las, afim de "proteger nossa 
retaguarda" Necessitaremos

possíveis pendências e saná-
-las, afim de "proteger nossa 
retaguarda". Necessitaremos 
garantir a entrega da Unida-
de São Pedro, onde funcio-
nará o Departamento de 
Ciências Básicas da Vida, que 
oferta várias disciplinas para 
o Curso de Medicina. Para 
isso, uma integração de todo 
o departamento de Medicina, 
estudantes, Direção do ICV e 
Direção Geral serão neces-
sárias, pois a melhor manei-
ra de sanar nossas deman-
das é através do diálogo. So-
bre o movimento de federa-
lização do Hospital Munici-
pal, este assunto precisa ser 
muito bem discutido com o 
município e suas diversas 
instâncias, com a reitoria e 
com a EBSERH (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares), pois nenhuma des-
sas frentes isoladas conse-
guirá levar adiante, um proje-
to desta magnitude. Chamo 
atenção para o planejamento 
do retorno das atividades 
presenciais, quando houver 
autorização dos órgãos e das 
instâncias superiores, pois 
precisaremos estar alinhados 
inte

internamente, bem como 
com o município, especial-
mente no que diz respeito à 
vacinação e outras medidas 
de biossegurança, pois mes-
mo com a vacina, não sa-
bemos ainda como será a 
evolução da pandemia.

Jornal Vladimir Herzog:
Por fim, há alguma perspecti-
va de vacinação dos alunos 
de Medicina que não estão 
no internato nos próximos 
meses? 

Ângelo Denadai:
Até onde me foi informado, a 
vacinação ocorrerá somente 
para aqueles estudantes que 
estiverem atuando na rede 
de saúde.

Jornal Vladimir Herzog: 
Nós temos visto estudantes 
de todos os períodos de 
Universidades particulares 
de Medicina sendo vacina-
dos, existe algum motivo pa-
ra as públicas estarem fican-
do pra trás?

Ângelo Denadai: 
Não tenho esta informação. É 
necessário saber se esses 
estudantes estão atuando 
nos hospitais. E se o PPC do 
curso deles não prevê 
atividades hospitalares em 
períodos anteriores. Infeliz-
mente não temos nenhum 
controle sobre a vacinação de 
pessoas que não estejam 
atuando na rede! Acho im-
portante ressaltar que a 
vacinação é uma prerroga-
tiva da Secretaria Municipal 
de Saúde.
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Nesta quarta, 24, um 
importante passo foi dado no 
combate ao coronavírus em 
Governador Valadares: 75 
discentes do 10º e 11º perío-
dos de Medicina da Univer-
sidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF-GV) receberam a 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. A imuni-
zação vai permitir que os 
estudantes possam atuar na 
linha de frente no combate à 
pandemia durante o interna-
to do final do curso.

Para o diretor eleito para a 
direção-geral do campus GV, 
Ângelo Denadai, a iniciativa 
representa um importante 
ponto de sustentação para o 
internato, uma vez que os 
estudantes já estão traba-
lhando em conjunto com 
profissionais da saúde. Ainda 
segundo o professor em exer-
cício da direção do Instituto 
de Ciências da Vida, “os 
estudantes trabalharão com 
maior segurança e tranqui-
lidade para garantir os aten-
dimentos. A cidade ganha, a 
população ganha, e a Univer-
sidade também ganha, pois 
continua mantendo o fluxo 
dos estágios de maneira 
mais segura, e garantindo a 
formatura dos estudantes 
nos próximos meses”, de-
clarou.

Vacinada e com expectativas 
de colaborar ainda mais para 
mudar o contexto em que a 
cidade se encontra, a estu-
d

dante Rafaela Modenesi
Venâncio não conteve a
emoção ao relatar a situação 
vivida nos hospitais. “Esta-
mos atendendo pessoas com
sintomas de Covid, estamos
expostos ao risco. A vacina é
uma segurança para eu con-
tinuar estagiando, e para 
estar preparada para ajudar
na pandemia quando me 
formar”, destacou. Para a
discente do 11º período, a 
vacinação representa o
começo de uma tentativa de
combate à pandemia. “Va-
mos nos formar em agosto e 
precisamos estar preparados
para esse momento, pois
seremos os próximos na 
linha de frente. Estou longe 
dos meus pais, não recebo 
visitas, mas sigo trabalhan-
do. Vacinar hoje faz tudo
valer a pena”, afirmou.

Atualmente, Governador Va-
ladares não possui leitos 
vagos de UTI nas unidades
hospitalares das redes 
pública e particular. Após 
receber a tão aguardada vaci-
na, a estudante Thainá de 
Oliveira, do 11º período,
compartilhou sentimentos de 
gratidão e reflexão sobre a
realidade vivida no internato.

“A partir do momento em que 
estamos no hospital, quando 
nos deparamos com 
pacientes com Covid, e o 
número aumentando, os 
profissionais esgotados, e nos 
damos conta do que está 
acontecendo, ficamos tristes, 
mas temos a esperança da 
vacina. Voltar o internato é 
importante, mas estar 
vacinado pra entrar nessa 
linha de frente também é”, 
refletiu.

Emocionada, Thainá reforça 
a esperança e o desejo de que 
a imunização chegue a toda a 
população: “Espero que a 
felicidade de estar vacinada 
chegue para a minha família, 
aos meus amigos e à 
população em geral. A gente 
passa a valorizar um abraço, 
os momentos com a família… 
Viver esse momento de 
pandemia e passar por ela, 
mudar a realidade, é muito 
gratificante, é uma mudança 
de vida”.
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Estudantes dos últimos períodos de 
Medicina são vacinados em 
Governador Valadares
POR UFJF*

Universidade Federal de Juiz de 
Fora 
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Estudantes comemoram a 
primeira dose da vacina contra a
Covid-19 e mais segurança durante 
o internato.  (Foto: divulgação)

Estudantes dos últimos períodos foram 
vacinados nesta quarta. 



Em março de 2020, o Brasil 
via surgirem os primeiros 
casos de infecção pelo novo 
coronavírus. No final daquele 
mês, muitos estados entra-
vam em lockdown acompa-
nhando com susto e atraso o 
que acontecia no resto do 
mundo. Exatamente um ano 
depois, em um período que 
mais parece uma década, o 
país chega à casa dos 300 mil 
mortos, uma tragédia sem 
precedentes diante da postu-
ra negacionista do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
Os erros podem ser enumera-
dos: vacinas escassas, aposta 
em um tratamento precoce 
sem efetividade e inexistên-
cia de um plano nacional de 
combate à pandemia. Em um 
outro plano, mesmo que com 
ritmos distintos, países que 
investiram na ciência come-
çam a sentir os efeitos da 
vacinação. Com uma política 
externa que em nada contri-
buiu para ajudar o quadro, o 
prognóstico é de que o Brasil 
siga cada vez mais isolado.

Enquanto o mundo contém a 
tragédia e começa a pensar 
em alguma normalidade, o 
Brasil, com fronteiras 
fechadas e números de 
mortos crescentes, lida com 
vetores internos e externos 
de pressão que podem levar a 
um novo arranjo político. Na 
pra

prática, a pergunta é: como o 
governo Bolsonaro irá lidar 
com uma crise sanitária, 
social e econômica quando 
age para agravá-la ou apenas 
camufla uma solução? Vale 
lembrar que o governo preci-
sa de uma margem mínima 
de suporte social (seus apoia-
dores oscilam entre 20 e 
30%), da aquiescência do 
mercado (sem vacina e “pes-
soas vivas” não é possível 
que o dinheiro volte a circu-
lar) e da continuidade do 
apoio político de parte do 
Congresso (o grupo de parti-
dos que compõe o chamado 
“centrão” não tardará a aban-
donar o governo caso o preço 
do desgaste seja muito caro). 
Mesmo longe de um dano 
definitivo, com um processo 
de impeachment que até a-
gora não decolou, o governo 
passou a ter importantes 
flancos abertos. O que se 
pode ver diante disso?
 
Três cenários se apresentam. 
O primeiro deles diz respeito 
a um movimento que surgiu 
de forma latente desde o 
início da pandemia: um 
esboço de reação das forças 
políticas tradicionais diante 
do negacionismo do governo. 
A avaliação geral é de que, 
sendo o presidente um 
obstáculo para lidar com o 
Corona vírus, é preciso go-
vvvque congrega 
governadores dessa região do 
país

vernar apesar dele. Esse 
espaço vazio está dado e não 
passa despercebido de nin-
guém. Foi nele que os gover-
nadores e prefeitos passaram 
a atuar, inclusive com o aval 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que deu a eles a prer-
rogativa para decretar 
lockdown e estabelecer me-
didas restritivas. A preço de 
hoje, eles até compram vaci-
nas de forma autônoma, co-
mo faz o chamado “consórcio 
Nordeste” que congrega go-
vernadores dessa região do 
país.

Visto em plano maior, o 
terrível rastro da Covid-19 
inoculou uma espécie de 
antígeno nas veias do que 
alguns chamam de “velha 
política”. Não é um processo 
rápido, mas reações apare-
cem. É como se os atores 
tradicionais e as instituições 
tivessem obtido uma oportu-
nidade de se reposicionar. É 
possível ver que, guardando 
alguma relação com esse 
anteparo ao caos feito por 
governadores, prefeitos e pe-
lo próprio Supremo, existe a 
chance de uma articulação 
mais ampla para disputar as 
próximas eleições presiden-
ciais. É um segundo cenário 
a se colocar. Porém, talvez 
não haja tempo, nem uma 
noção tão clara do perigo de 
uma autocracia, ou mesmo 
os diversos projetos indivi-
duais invalidem essa mano-
bra.

Nessa linha de raciocínio, 
uma peça retornou ao jogo e 
acelerou essa resposta. No 
dia 10 de março, o ex-
presidente Luís Inácio Lula 
da Silva (PT-SP), novamente 
elegível após o Supremo o ter 
anulado de forma provisória 
um discurso histórico no 
qual acenou aos políticos de
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O preço das vidas e o dilema do 
novo arranjo político brasileiro
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Como o governo Bolsonaro irá lidar com uma crise sanitária, 
social e econômica quando age para agravá-la ou apenas 
camufla uma solução?



suas condenações pela Ope-
ração Lava Jato, fez um dis-
curso histórico no qual ace-
nou aos políticos de “centro”, 
mostrou-se cheio de vigor e 
bateu na tecla da valorização 
da ciência, no uso de másca-
ras e na vacina. O próprio 
Bolsonaro, que por diversas 
vezes falou contra a seguran-
ça e a eficácia de máscaras e 
vacinas, sentiu o impacto da 
fala do seu principal adver-
sário.

Na verdade, uma mudança 
pró-vacina já se ensaiava no 
governo, inclusive por 
pressão de diversos empresá-
rios, mas sem dúvida a fala 
de Lula teve um efeito catali-
sador. Isso levou a uma mu-
dança na chefia do Ministé-
rio da Saúde e pôs na mesa 
uma variante do segundo ce-
nário. Falo num quadro pelo 
qual, na campanha para 
2022, os resultados do bolso-
narismo seriam postos à 
prova diante de Lula. Há os 
que avaliem que seu anta-
gonista reforçará uma polari-
zação pró-Bolsonaro movida 
pelo antipetismo e há tam-
bém quem ache que Lula po-
derá comandar uma frente 
ampla. O fato é que, de forma 
até

até poucos dias impensável, 
há uma chance real de que
um rearranjo se dê tendo um
político de esquerda como
líder. E, em todo caso, uma 
reação articulada muda o jo-
go para as próximas eleições.

E existe, ainda, o terceiro 
cenário, em que nem o desas-
tre na condução da pande-
mia seja suficiente para tirar 
Bolsonaro da reeleição em 
2022. Em todo caso, o que se 
tem agora é um esgotamento
diante do negacionismo que 
começa a se desenhar e que 
tende a piorar com um país 
sem vacina, sem leitos 
hospitalares e isolado. É
como se o componente irra-
cional que sustentou a elei-
ção de um suposto outsider 
com um discurso antissis-
tema, ainda que pertencente
a um longevo baixo clero,
estivesse sendo posto à prova
pelo preço incontornável da
vida humana (e, admita-se, a 
economia por ela operada). 
Isso faz com que não apenas 
o governo seja confrontado
como também se desmonte o 
ódio a questões tão caras às
democracias modernas como
a ciência e a razão.

Contudo, há uma ressalva. Se
é certo dizer que os candida-
tos tidos como outsiders re-
presentam um expurgo de
insatisfações e afetos para o 
qual a elite política não deu a
devida importância, por ou-
tro lado, é insustentável go-
vernar pelo caos durante
muito tempo. É exatamente 
diante dessa constatação que 
atores e instituições brasilei-
ras, ainda que de forma
canhestra, observam surgir
uma possibilidade de rear-
ranjo político, embora não se
saiba exatamente que con-
tornos ele poderá ter.

Fato é que neste ano arras-
tado, mesmo existindo quem 
se insurja contra as medidas 
restritivas, foi se criando 
uma linha de pensamento 
comum pró vacina que 
ultrapassou a bolha bolsona-
rista. É um limite da crença 
ideológica diante da reali-
dade. Os gráficos com as 
vidas perdidas sequer estão 
mais no campo das previ-
sões. Já são consideráveis os 
nomes de pessoas conheci-
das, parentes e amigos que 
foram mortos e estão infecta-
dos pela Covid-19. Cada 
relato potencializado pelas 
redes sociais traz em si uma 
angústia e uma dor que vão 
se ampliando em diversos 
círculos.

É essa percepção que pode 
motivar alguma mudança. 
Contudo, a longo prazo, tal-
vez seja correto pensar não 
apenas nas respostas que 
estão sendo dadas por 
agentes políticos e institui-
ções, mas também num 
questionamento sobre o pa-
pel do Estado. A vida huma-
na tem memória. A compara-
ção com o que o resto do 
mundo está fazendo vai 
continuar. Uma hipótese que 
pode ser levantada é que vai 
ser difícil fazer uma ode às 
crenças contra a ciência e a 
proteção social quando esses 
forem os elementos centrais 
de socorro aos que permane-
cem vivos.
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O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, durante cerimônia
para sanção dos projetos de lei que ampliam a
aquisição de vacinas pelo Governo Federal.
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O Jornal Vladimir Herzog, em nome do Diretório Acadêmico 
Vinícius Vieira e de toda a comunidade acadêmica, parabeniza 
os formandos da Turma V de Medicina da Universidade 
Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares.

Alexandre B. da Silveira e Silva
Amanda Oliveira Barbosa
André A. Segantini de Matos
Áquila Agnes Dutra
Artur José Vilar Sette
Bruno de Godoy Toledo
Carolina Margato Ladeira 
Daniela P. de Castro Fernandes
Fernanda Lima Machado
Gabriel Talyson Eduardo Siqueira
Gustavo Estevam da Silva Gomes 
Hélcio Vitor Pandini Siqueira
Isabela Souza Andrade 
Jairo de Faria Paiva Júnior 
Késia Gusmão Meirelles
Laís Ciribelli Yamaguchi
Lara Maia Siqueira 
Larissa M. de Alcântara Borges
Leandro F. Silva Marinari

1º Lugar no Prêmio Adolfo Lutz, 
concedido no 29° Congresso 
Médico Acadêmico da Unicamp 
na Categoria Ciências Básicas com 
o trabalho "Prevalência das 
Variações Anatômicas no Círculo 
Arterial do Cérebro (Polígono de 
Wills) e possíveis repercussões 
clínicas: revisão integrativa". 
 
Alunos: Gabriel das Chagas 
Benevenuto, Gustavo Maia de 
Faria, Ana Clara Camillato e Silva
Orientadores: Kennedy Martinez 
de Oliveira, Georje de Martin e 
Valério Leandro de Almeida

 
1º lugar no Prêmio Adolfo Lutz, 
concedido no 29° Congresso 
Médico Acadêmico da Unicamp 
na Categoria de Saúde Mental e 
Psiquiatria com o trabalho "Estudo 
de revisão sobre perfil lipídico e 
proteico em pacientes esquizofrê-
nicos".
 
Alunos: Ananda Calili Rezende 
Lima, Natália Melo de Souza, 
Amanda Luiza Silva Reis, Davi 
Nilson Aguiar e Moura e Weslley 
Augusto Pessanha da Rocha 
Gomes 

 
2º lugar em Apresentação Oral na 
premiação da Sociedade de Acadê-
micos de Minas Gerais, concedida 
no IX Congresso - Um olhar além 
da ciência: formação e carreira 
médica. "Relação entre os níveis 
de hemoglobina fetal e a estratifi-
cação de risco de acidente vascu-
lar encefálico na anemia falcifor-
me". 
 
Alunas: Iara Teixeira da Silva, 
Débora Marciano Rodrigues, Maria 
Clara de Queiroz Pereira
Orientadores: Domicio Antônio da 
Costa Júnior e Cibelle Veloso 
Rodrigues

 
1º lugar como melhor Apresenta-
ção Oral no 2º Simpósio de Ensino 
e Pesquisa em Saúde: O impacto da 
pandemia na Ciência, promovido 
pela FACERES com o trabalho: 
“Revisão integrativa: o aleitamento 
materno deve ser mantido em 
casos de COVID-19?”.
 
Alunos: Natália Oliveira Izidoro, 
Fernanda Chitarra, Daiane Vaz 
Coelho, Guilherme Augusto Netto 
Nacif, Luiza Carvalho Babo de 
Resende
Orientadora: Milena de Oliveira 
Simões
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Parabéns, MED 5!
DE GV PARA O MUNDO

Leonardo Onofre Silva Ruela
Letícia Meyer Ulhôa 
Lorrainy Simonassi Coutinho
Luisa Fernandes Bicalho 
Luiz Henrique Moreira S. Ricardo
Marcela Alves Mol 
Mariane Beatriz Moreira Diniz
Matheus Abreu Lima Alexandre 
Matheusa Coelho Salgado Barbosa
Milene Barbosa Couto
Mônica Joana Breijão do Prado 
Paula Costa Machado
Paulo César Martins Bitarães 
Rayane Evelin Brito Marques
Samanta de Abreu Gonçalves
Thaisa Gabriele da Silva Belan
Vitor Lara Felicio
Yasmin Guerra Saib Abi-Habib

Formandos da turma V de Medicina da UFJF-GV, com a vista do Pico do Ibituruna ao fundo.
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Trabalhos 
premidados



Na madrugada de ontem, por volta das duas, me 
estiquei na cama com a intenção de finalmente dar 
fim ao dia, porque é esse o horário em que tenho 
deitado e os dias são todos iguais e ausentes de 
sentido o suficiente para me exigir regras. O tempo 
anda parado. Sei que, mesmo deitando às duas, o 
adormecer de fato acontece por volta das três e 
meia – com exceção dos dias em que bebo uma 
tacinha ou outra de vinho lá embaixo – e respiro 
fundo algumas vezes de barriga para cima e com as 
palmas das mãos abertas em direção ao teto. 
Posição do defunto, como aprendi no ioga. Ajuda a 
acalmar os pensamentos e tomar conta de que 
preciso, preciso, preciso dormir agora, para tentar 
acordar cedo amanhã, tomar o café fresquinho do 
meu pai e comer o bolo de fubá que tá pela metade, 
o livro tá pela metade, devo fazer algo de útil do dia, 
a vida não para, etc etc. Uma vez, em um tipo de 
meditação, ouvi dizer que nossos pensamentos são 
como nuvens passando rápido pelo céu, ou melhor, 
são como ônibus circulando em cidade grande – a 
gente pode subir nesse ônibus se tiver vontade, se 
achar que quer, ficar um pouquinho, olhar pela 
janela e descer na próxima parada, retornando a 
um estado que seria entre o pensar em 
absolutamente nada e o pensar várias coisas ao 
mesmo tempo. Abandonar os pensamentos seria 
tão fácil quanto descer no próximo ponto. Quando 
me voltei a uma posição mais confortável, de 
barriga para baixo e a cabeça virada para o lado, a 
perna ao redor de um segundo travesseiro que 
acaba ocupando mais espaço da cama do que meu 
próprio corpo, me dei conta de que sentia o meu 
coração sob o peito. Eu realmente o sentia e o ouvia 
(ou só sentia e achava que ouvia?). Sentia as exatas 
batidas dele contra a cama, a sístole e a diástole, a 
sístole e a diástole, e um pequeno intervalo entre 
cada novo ciclo. Achei bonitinho em um primeiro 
momento e fiquei feliz por ter um coração dentro de 
mim que bate de maneira tão ordenada e precisa, 
num tocar suave contra a parede do tórax e o lençol 
e o colchão e o mundo, e subindo por toda a 
extensão da minha pele fria descoberta até 
alcançar minha percepção e me trazer a emoção de 
ter consciência de tudo isso. Dessas conexões, des-
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Coração fio a fio 

Espaço Cultural 
      Guimarães Rosa

Romance do escritor português José 
Saramago, publicado em 1995, e traduzido 
para diversas línguas. A obra narra a história 
da epidemia de cegueira branca que se 
espalha por uma cidade, causando um 
grande colapso na vida das pessoas e 
abalando as estruturas sociais.

DICAS CULTURAIS DO JVH

Ensaio sobre a cegueira

Explained

Memórias de Fogo

Onde encontrar?
O livro pode ser encon-
trado nas principais li-
vrarias e também no 
formato e-book.

Sintonizada nos dias atuais, a série explora 
temas tão variados como a ascensão das 
moedas digitais, a razão do fracasso das 
dietas e o mundo selvagem do K-pop.

Onde encontrar?
A série pode ser encontrada na plataforma de 
streaming Netflix.

Quinto álbum de estúdio da banda carioca El 
Efecto, o disco é um painel poético que evoca

expressões coleti-
vas da cultura e da 
resistência. Cada 
canção se pretende 
uma chama, um 
chamado às “Me-
mórias do Fogo”.

Onde encontrar?

O álbum "Memórias de Fogo" e todos os 
outros da banda El Efecto estão disponíveis 
nas principais plataformas de música e no 
site do grupo, que pode ser acessado 
clicando aqui.

https://www.elefecto.com.br/#discografia


Quer publicar no nosso espaço cultural?
Envie um texto, poema, fotografia ou qualquer 
outra produção artística autoral para o nosso e-
mail: davv.medicinaufjfgv@gmail.com
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Nascido em Cordisburgo em 1908, Guimarães Rosa formou-se em Medicina 
pela  Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais em 1930. Além de 
médico, foi contista, novelista, romancista e diplomata. É considerado um dos 
maiores autores da literatura nacional. Dentre suas principais obras estão 
Sagarana (1946), Grande Sertão: Veredas (1956),    Primeiras Estórias (1962) e 
Campo Geral (1964).

João Guimarães Rosa (1908-1967)

sas sinapses, desse movimento infinito de 
pequenas coisas invisíveis. Mas passadas as 
primeiras impressões – que duraram apenas 
alguns milissegundos dentro do meu pensamento 
– comecei a experimentar a estranha sensação de
que essas batidas me mantém viva e, por 
consequência ou causa, mantém a realidade em 
que eu existo presente, e tive medo de que as 
batidas parassem por um instante. Eu ficava aflita a
cada intervalo de silêncio absoluto. De maneira 
sóbria, era muito improvável que meu coração 
parasse de bater assim: de repente, numa noite 
qualquer dos meus vinte anos, tendo em mente que 
eu não sofri de nenhuma emoção forte e súbita nas 
últimas horas – ou dias, ou meses. Mas parecia que, 
se eu descuidasse um minuto de atenção, as
batidas no meu peito desapareceriam e aí já era. A 
realidade acaba, desaba por detrás de mim, ou na
minha frente, ou sobre mim. Na verdade, quando a 
realidade decide acabar, eu já não estou nela para
presenciar o fim de tudo, o meu fim. Não seria
capaz de ao menos contestar o fim, despedir-me ou 
perceber o meu esvaecer do mundo e do meu
próprio corpo, onde meu coração batia em sístole e 
diástole, mas agora não bate mais. E eu nem sei
disso porque não estou lá, como poderia, se o que
sustenta a realidade é o corpo, e o corpo já não se 
percebe mais dessa forma? Está incapaz de bater,
de gritar vida, de pensar existência, transmitir som, 
pulsar calor. O fio da realidade é desnovelado o
tempo inteiro pelas mãos sutis da nossa própria
consciência mas o que sustenta o desenrolar, se 
não os braços firmes em carne e osso? Sem corpo
não há eu ou presente ou futuro ou atmosfera ou
cama ou travesseiro entre as pernas ou café
fresquinho ou bolo de fubá ou livro pela metade. O
ser não existe sem coração batendo no peito em 
ritmos regulares de dois tempos. E a batida é 
infinita na percepção que chega. A realidade é fina
e mortal como a parede do meu tórax. E a vida é 
pura sensitividade.

por Maria Clara Carneiro Leite, discente do 8º 
período  do curso de Medicina da UFJF-GV

Bordado produzido pela Maria Clara Carneiro 
Leite durante a quarentena.

Rafaela Mondenesi, aluna da MED 6, vacinada 
contra COVID-19.
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