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Coronavírus

Falta de insumos e medo de
contágio deixam médicos e
enfermeiros apreensivos com
coronavírus
Na rede pública, a doença caiu como uma bomba sobre profissionais que já
sofriam com a crise na saúde
Ana Lucia Azevedo e Maiá Menezes
17/03/2020 - 04:30 / Atualizado em 19/03/2020 - 09:31

Profissional da saúde usa proteção para atender paciente em Brescia, na Lombardia, região italiana mais afetada
Foto: MIGUEL MEDINA/AFP / AFP

Newsletters

RIO - Na linha de frente do combate à Covid-19, os profissionais de
saúde do Rio de Janeiro já sentem o impacto da epidemia. Estão com
medo, muito. Temem não só a falta de condições para atender aos
doentes, dada como certa nas redes pública e privada, mas a possibilidade
de serem infectados. Muitos dos casos positivos no Rio, inclusive os mais
graves, são médicos.

Leia mais:Bolsonaro publica decreto que cria comitê de crise contra o
coronavírus

Na rede pública, a Covid-19 caiu como uma bomba sobre profissionais
que já sofriam com a crise na saúde e trabalham em condições precárias.
A preocupação de médicos e enfermeiros do sistema público de saúde se
reflete em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. “Estamos todos com
medo. Somos os primeiros a nos expor ao risco”, diz um médico da rede
municipal.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA AQUI

Mas na rede privada, os médicos também temem o vírus. Carlos Alberto
de Barros Franco, membro da Academia Nacional de Medicina e um dos
pneumologistas mais respeitados do país, não tem dúvida sobre o risco:

Análise:Como fica a geopolítica na era do coronavírus

— Tenho certeza que serei infectado. Só espero que seja uma forma
benigna. Há médicos já infectados e haverá muitos mais, enfermeiros
também. Esse vírus é muito contagioso porque, por ser novo, todos são
suscetíveis a ele.

NA FALTA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, BRASILEIROS IMPROVISAM COMO PODEM NA
PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS

1 de 5

Sem conseguir encontrar material para se proteger contra o novo coronavírus, cariocas improvisam como podem. V
No metrô do Rio, jovem usa a camisa para tentar se proteger do COVID-19 Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo d
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