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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR MARCELO SILVA:  Bom dia, pessoal que nos
assiste pela TV Câmara. É uma alegria poder estar aqui.  Muito obrigado, todos os
palestrantes, que já vou nominá-los. Muito obrigado à TV Câmara que nos dá essa
oportunidade  para  debatermos,  nós  que  estamos  hoje  tentando  lutar  pela  nossa
liberdade de poder expressar-nos, de poder debatermos temas, então acho que esse é
um momento importante, nós estamos em uma Casa Legislativa, justamente nesta
Casa Legislativa, que nós temos a obrigação de debatermos temas importantíssimos
para a nossa cidade.

E o nosso objetivo da audiência pública de hoje é justamente a retirada da
obrigatoriedade das máscaras  nas salas de aula do nosso município  de Campinas.
Como todos vocês sabem, a máscara foi liberada na sexta-feira passada praticamente
em  todos  os  lugares,  restando  apenas  o  transporte  público,  os  hospitais  e,
infelizmente, as escolas elas foram incluídas nessa lista.

Como todos vocês sabem, eu venho lutando desde o início da pandemia, uma
das minhas… o que eu acredito, na verdade, é na educação, a educação de qualidade,
a oportunidade para os nossos jovens, a gente sabe que existe um déficit gigantesco
aqui na cidade de Campinas de aproximadamente 7 mil crianças que estão fora, que a
gente fala, da nossa primeira infância, que eu falo que é a base que dá a sustentação
para a nossa vida futura, educacional. Então, todos sabem o quanto eu venho lutando
pela educação, pelas escolas abertas.
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E aí, não podia me furtar a não trazer esse debate aqui na Casa, e mais do que
isso, eu acho que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acredito, então por isso que
eu trago aqui cinco profissionais do mais alto gabarito para debater esse tema, mais
uma vez quero deixar claro, esse tema específico que é a retirada da obrigatoriedade
das  máscaras  nas  salas  de  aula,  tudo  isso  com  embasamento  científico,  com
embasamento técnico, com cautela, com prudência, trazendo o debate para quê? Para
tentar sensibilizar as autoridades.

E aqui eu quero fazer até um adendo e repudiar mesmo uma nota que eu recebi
do Sindicato dos Médicos que eu tenho certeza que não expressa nem um décimo dos
médicos de Campinas e região, que eu tenho todo o respeito pelos profissionais da
Saúde, que soltou uma nota dizendo que eu fomento factoides, que eu gasto dinheiro
público para imprimir e divulgar cartazes.

O que eu quero dizer é que as pessoas que estão na Administração Pública
sendo agentes da Administração Pública que se expõe, óbvio que ele estão sujeitos,
sim, ao debate, aos questionamentos e eu, como a posição de parlamentar, nada mais
justo do que questionar as autoridades que tomaram essa decisão. Então, eu cumpro
aqui o meu papel regimental e o meu papel constitucional de representar a população
de Campinas e, por isso, trazer esse debate.

Então,  eu  quero  repudiar  aqui  a  nota  do  presidente  do  Sindicato,  senhor
Márcio[sic] Perche, dizendo que eu fomento factoides, que eu gasto dinheiro público;
primeiro, que eu não gasto nada,  [ininteligível]… foi um movimento organizado que
não teve nada a ver, eles que trouxeram os cartazes e aqui nós estamos trazendo o
debate, isso é o que eu sempre falo, nós estamos trazendo o debate e trazendo… e
tentando sensibilizar as pessoas que tomaram essa decisão, no meu ponto de vista,
totalmente incoerente, com o mundo, incoerente com o que a gente está vendo, que
não faz sentido nós termos crianças em restaurantes, em shows, em bufê infantil sem
máscara e nas salas de aula, as crianças com máscara, sendo sufocadas, enfim, a
gente vai debater.

Então, para eu passar aqui um  briefing do que nós vamos debater. Primeiro
palestrante nosso vai ter o doutor Marcus Pompeu, que ele vai falar da sua experiência
no dia a dia no  Pronto-Socorro lá do Hospital Ouro Verde, que eu acho que vai ser
fundamental; depois nós vamos ter a nossa palestra com o doutor  Bruno Cavellucci,
que vai falar justamente desse aspecto das máscaras, das partículas, o porquê que as
máscaras,  realmente,  elas  têm  uma  eficácia  um  pouco  restrita;  depois  doutora
Nathália  Gabioneta  —  desculpa  se  eu  errei  aqui  —,  vai  falar  da  educação,  das
dificuldades  do  aprendizado,  dos  impactos  na  saúde  mental  das  crianças;  depois
doutor Marcio Marques, também vai falar da sua experiência nos hospitais e também,
como ele é advogado, ele vai trazer um pouco da parte jurídica; e no meio disso tudo
— para fechar — a doutora Juliana Alves de Lima Gabbai, ela é fonoaudióloga, e ela vai
falar justamente da dificuldade do aprendizado das crianças, da cognição em razão das
máscaras.
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Não quero mais me alongar, quero agradecer demais todos vocês que estão
aqui, são profissionais que têm uma agenda super lotada, então o meu carinho, o meu
reconhecimento e a minha gratidão por vocês estarem aqui debatendo esse tema tão
importante e que a gente realmente sensibilize as autoridades aqui do município de
Campinas. 

Ninguém está ofendendo ninguém, a gente simplesmente está expondo a nossa
opinião e, em razão disso, trazendo o debate. Não estou falando por falar, eu estou
expondo uma opinião, aquilo que eu acredito e fundamentada por profissionais, que
vocês  me  dão  essa  retaguarda,  me  dão  essa  tranquilidade  que  nós  estamos  no
caminho certo.

Então não quero mais me alongar, quero mais uma vez agradecer a todos,
telespectadores  que  estão  nos  assistindo  pela  TV  Câmara,  agradecer  a  nossa
audiência, agradecer aos palestrantes e agradecer à TV Câmara que nos proporciona
aqui essa audiência pública.

Doutor Marcus Pompeu, a fala é sua.

SR. MARCUS POMPEU: Bom dia a todos de Campinas e região.

Bom,  pessoal,  eu  sou  pediatra  há  22  anos,  trabalho  também  em  UTIs,
atualmente eu estou no sul de Minas, mas morei na região de Amparo, que hoje faz
parte da região de Campinas; e de 2020 a 2021, eu fui chefe do plantão do domingo
do Hospital Ouro Verde de Campinas, bem no cerne da pandemia quando começou
mesmo.

E  nós  vamos  trazer  uns  dados  aqui  superimportantes  para  mostrar  que
realmente o que aconteceu durante essa pandemia com as crianças, não é aquilo que
estão pintando pela mídia. Para deixar bem claro, isso é uma vivência de um hospital
de grande porte que atende uma média de 200 a 300 crianças por dia e que em plena
pandemia de 2020 a meados de 2021, nós tivemos uma redução de 60[%], 70% de
crianças doentes.

Ok, essas crianças estavam em casa, não estavam na escola, perfeitamente.
Mas chegaram casos para a gente de crianças doentes com infecção por SARS-CoV. De
cada dez crianças que a gente atendia em média com suspeita de SARS-CoV, nove iam
para casa com sintomáticos e orientação.

Então  com  relação  à  doença  em  si,  hoje  a  gente  já  sabe  que  a  taxa  de
mortalidade das crianças é menor que 0,004... 5%, isso não sou eu que estou falando,
quem fala isso são dados gerais das principais academias de pediatria do mundo, mais
de  médicos  que  não  estão  enraizados  com relação  principalmente  a  essa  nota  de
repúdio do sindicato médico que a gente acabou de ouvir; a gente mostra que a gente
começou mal  essa  pandemia.  Como é  que  a  gente  começou mal  essa  pandemia?
Politizando. Não tem como eu falar isso, porque o médico... foi tirada do médico a
prerrogativa de tratar o seu paciente, de adequar seu paciente conforme o tratamento
e tudo em nome da tal ciência, do tal consenso. O que é o consenso? São votos. Você
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reúne 10, 15 pessoas — Sociedade Brasileira de Infectologia, a gente sabe muito bem
como ela funciona — e resolve as diretrizes dessa pandemia.

Em exatamente março, dia 25 de março de 2020, eu avisei que seria um erro
fechar as escolas, por que é que seria um erro fechar as escolas? Porque a criança, ela
nunca foi reservatório para esse vírus, que a gente sabe que hoje não é um vírus
respiratório e, sim, um vírus inflamatório, é um vírus inflamatório imuno-inflamatório;
e a gente sabia que a criança é uma barreira de proteção, principalmente contra novas
cepas e variantes.

Na epidemia de H1N1, onde  tiveram muito mais  mortes de crianças, nós  não
fechamos — não fechamos —, nós vivíamos com as UTIs lotadas e crianças morreram,
sim, porque na epidemia de H1N1 nós tivemos mais mortes de  jovens  ao contrário
dessa epidemia de SARS-CoV, que nós tivemos mais mortes de pessoas com uma
certa idade e também pessoas com algumas doenças prévias.

Pois bem. 

Eu brincava na época,  a gente brincava,  falava assim: “Olha,  parece que o
SARS-CoV  não  gosta  de  criança”  porque  ele  fica  dois,  três  dias,  dá  pouca
sintomatologia e o risco de transmissibilidade para criança — para criança —, e para
criança e para adulto, é menor que 0,01%.

Pois bem. 

Veio o advento das vacinas, vacinaram a população. E qual que foi a primeira
verdade? “Vamos vacinar toda a população adulta e depois a gente abre as escolas”.
No segundo momento o que é que fizeram? “Não, a gente só volta às escolas se as
crianças  estiverem vacinadas”.  Ok.  Foi  colocada a  vacina  à  disposição  pelo  PNO,
vacinou  quem  quisesse,  é  um  direito  dos  pais,  de  escolher  a  vacinação,  e  nós
atingimos um patamar razoável de vacinação.

Pois bem. 

Depois de a gente atingir esse patamar de vacinação,  a gente esperava que
retirasse as máscaras das crianças. Por que retirar as máscaras das crianças? Não há
sentido uma criança usar máscara durante todo o período de quatro horas, seis horas,
dependendo  da  escola, a própria mecânica da respiração, ela é dificultada, a gente
sabe — há trabalhos, vários trabalhos que a gente pode enviar à Mesa, depois, se os
vereadores  quiserem dar uma lida — que o acúmulo de CO2 durante a respiração —
principalmente nesses pequenos que respiram pela boca, isso faz uma acúmulo de CO2

—… e a troca gasosa, ela é impedida, mesmo pela máscaras de pano. 

E qual o motivo de usar máscara? Até hoje não foi definido o motivo, porque é
que colocaram as máscaras porque as máscara não protege. Vocês podem falar o que
quiserem  com relação  à  máscara,  que  protege:  “Protege  contra  gotículas,  contra
perdigotos”, não protege, gente, não protege, máscara de pano, máscara cirúrgica,
N95, não. 
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Você deixar uma criança quatro horas em um ambiente fechado, às vezes mal
climatizado, sempre o mesmo ar-condicionado, sabem que a região de Campinas é
uma região quente, aquelas crianças sufocam, passam mal, já houve casos de crianças
passarem  mal,  desmaiarem  e  irem  para  o  hospital  porque  passaram  mal  porque
usaram as máscaras e a gente vê o dedão de alguns professores, diretores: “Vai ter
que usar máscara, põe essa mascara, menino”. Espera aí, gente, vamos botar uma
mão na consciência um pouquinho, nós estamos falando de crianças. 

E agora a gente vê essa lei absurda — me desculpem o termo que eu vou usar
—, você pode usar máscara em qualquer lugar em Campinas… você está abolido de
usar máscara  em  qualquer lugar de Campinas, em uma bar, em uma coisa,  teve o
carnaval…  Agora, em uma sala de aula, um ambiente controlado, você deixar essas
crianças  praticamente  de  máscara  durante  esse  período  todo  de  aula?  E  algumas
escolas da região, elas ficam… até no recreio estão  exigindo que as crianças usem
máscara. 

Isso daí  não é  saúde,  isso é higiaria[sic] social,  primeira coisa,  higiaria[sic]
social, isso é um erro, vocês estão fazendo mal às nossas crianças — depois o doutor
Bruno vai falar, a fono vai falar como é importante a criança ter esse contato com
outra criança, de ver ela falar e tal — e tudo por uma questão de saúde. Não, nunca foi
pela saúde, a gente sabe que essa pandemia, tudo o que foi colocado nunca foi pela
saúde, foi tudo questão política e foi tudo questão financeira, e não me venha falar que
não foi porque foi.

Quando estava com os adultos… a gente aguenta a paulada, agora mexeu com
as nossas crianças, é o futuro do nosso país… que essa essa bandeira aqui atrás, não é
à toa. 

Vocês deveriam pensar um pouquinho e parar com essa medida autoritária.
Vocês liberam máscara em boate e não libera uma criança tirar a máscara na escola,
que absurdo, gente. “Mas é porque agora vai entrar o inverno”. Todo ano  as UTIs
ficam  lotadas  por  questões  de  bronquiolites,  pneumonias  virais,  pneumonias
bacterianas,  isso  é  uma  constante  na  época  de  inverno,  transição  de  verão  para
outono, outono inverno. Então não me venha com essa história de que a máscara vai
proteger, não vai proteger, não vai proteger. 

E uma coisa super importante, principalmente com relação ao coronavírus, a
criança, ela não é dissipadora do vírus, ela é buffer, como o doutor Nasser falou, é um
amortecedor, um coxim, que evita que as variantes se propaguem.

E vocês tiraram praticamente tudo isso, impondo as máscaras, fecharam as
escolas durante dois anos, esse crime, porque foi um crime irreparável, vocês não vão
conseguir recuperar essas crianças com o teor do ensino. Sem contar os problemas
sociais, psicossociais, que nós estamos também estamos tendo no dia a dia: crianças
com medo, crianças com Toc, Transtorno Obsessivo Compulsivo, crianças que pegam
máscara, tiram máscara, a gente vai examinar a criança põe a máscara, sabe? É gente
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dirigindo dentro do carro sozinho, usando máscara… Pelo amor de Deus, gente, até
quando que a gente vai parar com isso? Até quando a gente vai parar? 

O que é que previne uma infecção viral? Lavagem de mãos, higiene, cuidados,
evitar aglomeração, ok. Um ambiente controlado como a escola, impor uma máscara
para uma criança é uma coisa totalmente absurda, não tem sentido. Há mais de seis,
oito trabalhos disseminados pelo… feitos no mundo, que a gente pode depois passar,
para a gente não ficar alongando aqui também.

Eu vou dar um exemplo bem claro: a Flórida, em setembro de 2020, aboliu as
máscaras no seu estado, foi o primeiro estado americano — vamos pegar os Estados
Unidos, porque os Estados Unidos é como se fosse cada estado um país, eles têm a
sua constituição, têm as suas leis —, a Flórida teve o menor índice de infecção entre
crianças, escolas abertas, enquanto a Califórnia ficam fechadas, estão fechadas até
hoje, e as crianças estão usando máscaras até hoje.

Comparem os números da Califórnia com os números da Flórida, vocês vão ver
a diferença. Ah, vamos para Suécia? Vamos para a Noruega? Vamos para os países
escandinavos? Está bom, não quer… Ah... coisa diferente, vamos para a África, vamos
pegar o exemplo da África, onde você vê que você não teve essas medidas, não teve
uma quantidade suficiente de vacinados e as crianças não tiveram a quantidade de
infecção e de problemas que tiveram como a gente está tendo no Brasil. 

E  um  detalhe  superimportante  que  a  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia,
Sociedade Brasileira de Pediatria colocaram e foi uma coisa de absurda: em mais ou
menos março… Março, abril, maio, junho, julho... setembro, julho a setembro de 2020,
a UTI do Hospital Ouro Verde pediátrica foi fechada por falta de pacientes e o que é
que aconteceu? A UTI pediátrica do Hospital Ouro Verde se tornou UTI covid adulto, os
profissionais foram ou alocados ou foram mandados embora; e o que é que aconteceu
em 2021? abriram a UTI… Ah, 1,8 mil casos de mortes. Mentira, isso é fake news, isso
aí é uma mentira que foi desmentida, inclusive, pelo doutor Nasser naquela reunião do
Ministério da Saúde, foram em torno de 785 mortes, 820 mortes em crianças. A gente
só não sabe se essas crianças tinham alguma comorbidade ou não, ok? Isso não foi
divulgado, mas pelos estudos que a gente viu no mundo, 80[%] a 90% das mortes nos
Estados Unidos, foram 1,7 mil crianças, mais ou menos, tinham comorbidades.

Então se você fizer um paralelo — eu gosto muito de fazer esse paralelo aqui —
foram 800 crianças que morreram em um ano e meio de pandemia, abram o Datasus e
vejam quantas crianças morreram afogadas no ano de 2020, 2021, mais ou menos em
torno  de  1,9  mil  crianças.  Então  espera  aí,  vamos  tirar  a  piscina  da  criança?  O
problema é a piscina? Ou o problema são as condições de segurança? O pai vigilante?
Que deveria ter? Então não me venha falar aqui 795 mortes — 800 mortes que seja —,
é uma epidemia em criança, não, isso demonstra o quê? Que não há necessidade de
criança  estar  usando  máscara,  não  há  necessidade  de  a  criança  ficar  com  essa
máscara durante o período todo, durante a escola e, principalmente as crianças, elas
trocam imunidade entre elas, sempre foi assim.
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Então, é um motivo que a gente fala… é cultural e a gente está politizando as
nossas crianças, estamos colocando um freio, uma mordaça nas nossas crianças. E
desculpe quem fez esse projeto de lei, mas vocês estão fazendo mal às crianças de
Campinas, vocês estão fazendo mal ao futuro dos cidadãos de Campinas, vocês estão
fazendo mal aos futuros brasileiros que vão comandar esse país e vocês não estão
enxergando isso, porque vocês estão agindo politicamente, vocês não estão agindo
com a ciência.

Ah, nota de repúdio de instituições. Eu não ligo para isso, eu, como médico, eu
tenho autonomia, prerrogativa, nós médicos aqui, de falar não o que a gente quer,
mas aquilo que a gente estuda e a ciência é um constante conflito, não existe verdade
absoluta em ciência, ponto. E cada vez que a gente está estudando mais com relação a
essa pandemia, a gente está observando que as crianças foram as mais prejudicadas,
as mais penalizadas. Agora estão imputando o aumento dos casos de Covid por essa
cepa Ômicron – que é uma cepa que a gente até brinca, fala que é uma cepa vacinal,
graças a Deus, porque os sintomas são bem leves na maioria dos casos – e vocês
querem imputar isso à criança como serem as disseminadoras?

Professor, pare um pouquinho de usar ideologia, pare um pouquinho de ser –
entendeu?  – militante  de  uma causa totalmente  absurda,  façam aquilo  que  vocês
foram treinados, como nós somos treinados, cuidem de nossas crianças, ensinem as
nossas crianças, deem liberdade para as nossas crianças respirarem. O mecanismo de
respiração da criança é superimportante até para o aprendizado dela. Quantas crianças
chegam em casa, eu posso perguntar para vários pais que estão assistindo agora, que
o filho chega com dor de cabeça ou sentindo mal no final do expediente da escola?
Vocês não... vocês no gabinete, alguns vereadores, a gente sabe disso, com exceção
dos colegas que abraçaram a causa, vocês não ficam vendo isso. Vão… eu sou médico
de leito, eu sou médico que vai lá… está lá na porta, que vai ver o paciente como é que
está e a gente está vendo um aumento de casos de crianças passando mal na escola
por causa de máscara.

Eu vou dar um  exemplo aqui rapidinho – acho que o meu tempo...  não sei
quanto eu tenho de tempo aí – o Sul de Minas aqui praticamente aboliu as máscaras
nas  escolas  e  ambientes fechados  e  nós estamos tendo, vamos dizer  assim,  uma
dificuldade de as crianças largarem a máscara, porque tanto foi gerado medo, tanto foi
colocado  isso  para  a  criançada…  para  ficar  com  máscara,  as  crianças  estão  com
dificuldade de elas mesmas tirarem as máscaras [ininteligível].

Então, a gente precisa trabalhar essa parte psicossocial. Ainda brinquei, falei,
na época, que o seguinte, a pancada da Covid vai ser dura, mas o pós-Covid vai ser
pior ainda. O que é que é o pós-Covid que a gente fala? Essa parte psicossocial. E isso
vai  atrapalhar muito e já  está atrapalhando muito  o desenvolvimento cognitivo de
nossas crianças.

Então,  eu  peço  encarecidamente  aos  políticos,  aos  vereadores,  ao  senhor
prefeito de Campinas e às sociedades médicas que representam a região de Campinas,
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parem de politizar  sobre essa doença,  parem de exigir  a  máscara  para as nossas
crianças, deixem nossas crianças respirarem normais, deixem nossas crianças livres,
isso é um bem que vocês vão fazer para Campinas é um bem que vocês vão fazer pelo
futuro do Brasil.

E gostaria de agradecer a todos pela atenção e fico à disposição para qualquer
pergunta de algum outro colega. Está ok?

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCELO  SILVA: Muito  obrigado,  doutor.
Super obrigado.

Acho que foi extremamente importante e esclarecedor a sua experiência, sua
vivência e você tocou em um ponto que foi, entre aspas, destaque aqui hoje no jornal
que a gente sabe que sempre existe um jogo casado de Prefeitura e alguns veículos de
comunicação  que  disseram  assim,  que  “crianças  superam  adultos  nas  UTIs  por
síndromes  gripais”,  então  eles  tentando  justificar  uma  coisa…  Eu  sei  como  que
funciona aqui, tá? Então quando vem essa matéria justamente no dia de hoje, a gente
já não mais se assusta...  Mas tentando justificar uma coisa que a gente sabe que
acontece todos os anos em razão do tempo… Eu tenho dois pequenos em casa, então a
gente sabe, a gente sabe como funciona, que as UTIs, elas ficam mais cheias nessa
época  do  ano.  Então  estão  tentando...  e  que  as  crianças  ficaram  dois  anos  em
isolamento,  não  tiveram convivência  e  contato  com outras  crianças.  Eu  tive  uma
experiência em casa, quando a minha pequena voltou para aula, ela ficou praticamente
dois meses de novo em casa, porque ela pegava, semana sim, semana não, algum tipo
gripe. 

Enfim, estou trazendo isso só para... você tocou em um ponto e “por acaso”
saiu essa notícia hoje aqui em um veículo de comunicação que nem vale a pena eu
dizer qual.

doutor Bruno Cavellucci, a palavra está com o senhor.

SR. BRUNO CAVELLUCCI:  Muito obrigado, vereador Marcelo Silva, obrigado
pela  oportunidade  de  trazer  algumas  informações  importantes  para  essa  mesa  de
discussão.

Primeiro, eu gostaria de só dizer em relação a conflitos de interesse, eu não
tenho  qualquer  conflito  de  interesse,  não  tenho  relação  com  qualquer  empresa
farmacêutica, com nada, nem sequer com empresas que vendem máscaras. Então aqui
é uma discussão,  uma mesa que acho que é importante a gente trazer hoje uma
discussão sobre ciência relacionada ao uso de máscaras. 

Isso é uma história que vem desde 1800 e bolinha, e eu acho que é importante
assim, é um ponto principal, o que hoje, a gente ouve tanto a palavra ciência para cá,
ciência para lá, tal. A ciência, ela só acontece em função da dúvida, se a gente não
tem  dúvida,  se  a  gente  não  tem  questionamento,  se  a  gente  é  privado  do
questionamento, é privado de conhecimentos, é privado de estudo, a gente não evolui
e não chega a lugar nenhum.
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Então a gente, sim, tem que trazer à luz da discussão dados, informações para
que a gente questione e chegue a alguma conclusão.

Então ficou para mim a incumbência aqui, como infectologista aqui, trazer a
discussão — eu vou projetar aqui algumas imagens aqui para facilitar, ilustrar a nossa
conversa —, mas trazer à discussão essa questão do uso de máscaras.

Então qual é o impacto disso? O que é que significa? É ou não é uma coisa que
realmente  traz  um impacto  verdadeiro  para  situações  — se  não  estiver  passando
slides, se estiver tudo ok, vocês me falam está? Espera aí que agora ele me ferrou
aqui.  Pronto,  agora  eu  consegui,  beleza.  Então  questões  que  são  extremamente
importantes de a gente entender, entender esse cenário de uso de máscaras. 

Então vamos lá, uma avaliação do uso de máscaras na comunidade em tempos
de pandemia. 

Isso não é uma novidade literal, a gente vivenciou a questão das máscaras, se
a gente pega na história, a história... vamos dizer mais remota recente, que a gente
tem a questão da peste negra. É um momento ali extremamente diferente da realidade
que a gente tem hoje, então tanto o conhecimento científico ali estava bem aquém do
que  a  gente  tem hoje,  ainda  bem que  a  gente  conseguiu  evoluir,  bem como os
equipamentos, materiais de proteção, os famosos EPIs, os equipamentos de proteção
individual, eram completamente diferentes. Então o que se utilizava na época eram
proteções faciais, não posso nem chamar de “máscara” literal, mas eram proteções
faciais  e  que,  na  verdade,  o  conhecimento ali  trazia  a questão  dos  miasmas,  dos
gases. Então o entendimento era que essas doenças, essas pestes, elas vinham a
partir  desses miasmas, desses gases, que emanavam do solo ou dos indivíduos ali
adoecidos ou dos corpos, tal.

Então  tinha esse cuidado ali  de  proteção.  Então os médicos  ou agentes  de
saúde utilizavam aquelas roupas — o clássico, né? — são aquelas roupas pretas, essas
máscaras de couro, eles usavam muito óleos essenciais nos bicos, por isso que eles
usavam essas máscaras de bico, para melhorar  a questão dos  odores, que também
eles  relacionavam  esses  odores  à  doença,  e também o  que  é  interessante:  eles
usavam óleo essencial  de cravo,  principalmente,  que é um óleo bastante  potente,
bactericida, fungicida e viricida. Então é até interessante essas questões históricas.

A gente tem, acho que, a mais clássica da antiguidade, vamos dizer assim, a
gente tem a gripe espanhola, de 1918,  que é um contexto  bem interessante — vale
pena quem se interessar em estudar questões, mesmo políticas, da época —, a gente
tinha  um momento  de  pós-guerra,  pós  primeira  guerra  mundial,  e  é  interessante
quando a gente entende o uso da máscara naquele momento, ele era visto como um
ato patriótico. Então, o que impulsionou o uso da máscara naquela ocasião era essa
questão  de  patriotismo,  não  uma  questão  puramente  de  proteção,  tanto  que,
claramente, se gente pega historicamente toda a evolução da gripe espanhola, não há
qualquer mudança na evolução da epidemia se você levar em consideração qualquer
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medida que foi tomada para contenção do vírus. Ok, só um contexto histórico para a
gente entender um pouquinho.

Quando a gente vem para as pandemias mais modernas, então MERS, SARS-
CoV-1, SARS-CoV-2, considerando MERS e SARS-CoV — vamos separar SARS-CoV-2,
que é uma questão à parte na história da humanidade hoje —, mas MERS, SARS-CoV-
1, H1N1, que foi a segunda epidemia — porque gripe espanhola é uma influenza H1N1
—, a gente não viu essa questão do uso de máscaras. No início ali, se você resgatar,
em plataformas você encontra reportagens  da  época,  foi  questionado e  falado em
relação a se seria utilizado máscara ou não, foi colocado em discussão na mesa no
mundo inteiro  se  fechariam ou não  escolas  e  a  opção foi,  como o doutor  Marcos
colocou aqui, a opção foi que não se fosse utilizada, não se fosse utilizada de forma
obrigatória e nem que se fechassem escolas naquela época. E a gente sabe muito bem
como foi. 

Eu  vivenciei  na  trincheira  médica  todas  essas  pandemias,  1918  não,
obviamente,  mas  MERS,  SARS-CoV-1  e  SARS-CoV-2  eu  vivenciei  literalmente  na
trincheira hospitalar e em consultório, então a gente consegue comparar muito bem
essas diferenças de comportamento social e comportamento de enfrentamento médico
em relação a essas epidemias.

Vamos entender um pouquinho a questão das máscaras, então, de onde vem a
questão de a gente utilizar máscaras no meio médico, vamos dizer assim.  A origem
dela: 1897, o objetivo básico  ali era proteger ferida cirúrgica. Então o que é que se
imaginava? Que durante um procedimento médico eu deveria evitar ao máximo que eu
contaminasse uma ferida cirúrgica e essa contaminação, principalmente, era vista por
questão de gotículas. Então o que se imaginou? “Vamos colocar algo na frente do
rosto, na boca, no nariz, para que evitasse a transmissão de uma gotícula”, ou você
soltar  alguma  gotícula  nesse  paciente  podendo  ali  transmitir  alguma  doença,  em
nenhum momento ela foi imaginada para evitar doenças infecciosas e respiratórias, era
apenas para proteção, ali, dessas gotículas para o paciente. 

De certa forma, se a gente for pensar, para o próprio profissional tem uma
questão de higiene, tem uma questão de proteção individual, então eu vou fazer uma
intubação orotraqueal, vou passar um tubo lá para ligar o paciente em uma ventilação
mecânica, eu colocar um óculos, ou  —  o que ganhou grande destaque  —  os  face
shields para fazer um procedimento como esse, evitar que que gotículas venham para
o meu rosto, é uma questão de higiene, ok, bem como utilizar uma máscara também
pode ser uma questão de evitar um fluído, sangue espirrar no rosto, pelo menos você
tem uma barreira de proteção, funciona como um EPI.

E o que é interessante? Desde 1897 vem se fazendo esse questionamento na
literatura. Então você consegue buscar na literatura médica desde 1897 até os tempos
atuais, que vivemos hoje, questionamentos:  Máscaras em ambiente hospitalar e na
comunidade tem alguma função para proteção contra a contaminação, a transmissão
de doenças respiratórias ou doenças virais ou doenças bacterianas... E esses primeiros
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estudos lá atrás, quando começaram a jogar a hipótese — a ciência é feita disso:
hipóteses e questionamentos, como eu falei no início — então jogaram essa hipótese:
bom, funciona ou não funciona? 

No início, ninguém conseguia mostrar que a máscara realmente, ela protegia o
médico  de  contaminantes  do  ambiente  como bactérias,  alguns  vírus  tal,  eles  não
conseguiram mostrar essa proteção; e aí mantinha-se a ideia de que, bom, vamos
oferecer essa barreira para não contaminar um leito cirúrgico ali. 

Bom vamos começar a revisar a literatura, eu separei alguns trabalhos aqui
desde a década de 80, é lógico que eu vou ser muito direto, muito prático, porque não
dá  para  a  gente  ficar  também  virando  demais  aqui  questões  técnicas,  mas  um
entendimento técnico, acho que isso que é importante. 

Então quando a gente pega a literatura, década de 80, aqui o questionamento
era máscara, ela realmente é necessária em um ambiente de um centro cirúrgico? Foi
feito esse questionamento, eles estudaram durante seis meses, fazendo cirurgias sem
utilização de máscaras no centro cirúrgico. Não houve qualquer mudança depois de
seis  meses  nos  índices,  nas  incidências  de  infecções  cirúrgicas,  nada,  não  houve
nenhuma alteração nos índices de infecção de ferida cirúrgica nesse hospital que fez
esse estudo.

A gente caminha um pouco mais, ainda década de 80, mais uma vez: será que
realmente as máscaras têm essa função que a gente imagina que ela apresenta? Esse
estudo eu achei fantástico assim, eu achei brilhante. Qual foi a ideia? Eles pegaram
máscaras  contaminaram  essas  máscaras  internamente  com  partículas,  são
nanopartículas ali, porque... de albumina humana e aí os cirurgiões utilizavam essas
máscaras,  eles  estudaram 20 cirurgias,  foram 20 cirurgias,  os cirurgiões utilizando
essas  máscaras  contaminadas ali,  repletas de albumina marcada e aí  foram ver...
Caramba, bom, se essa máscara realmente não permite com que partículas passem
pela máscara e vão até o paciente, eu não vou encontrar essa albumina marcada na
pele do meu paciente. Qual foi a surpresa dos pesquisadores? Foi que foi detectada a
contaminação da ferida pelas microesferas de albumina em todos os 20 casos. Então
todos os pacientes foram completamente tomados, ficaram completamente tomados
por essas partículas.

Então interessante, mostrando… Eu vou mostrar mais para frente o tamanho
dessas partículas, vamos entender primeiro o cenário para a gente tirar uma conclusão
disso. Por que é a gente está vendo esse tipo de resultado? Vai guardando.

E aqui a gente entra um pouquinho final da década de 80, quase década de 90
já,  mas um estudo,  esse  estudo  foi  conduzido  na  Universidade  da  Califórnia,  eles
acompanharam 504  pacientes,  foram  submetidos  a  cateterismo  cardíaco.  Então  o
médico vai lá entra com um cateter na artéria femoral geralmente, então na região
aqui da coxa, na raiz da coxa, faz o procedimento cardíaco e sai. Bom, o que é que
teve de interessante? Eles testarão o seguinte: será que eu preciso utilizar máscara
nesse procedimento ou não? Muda alguma coisa? Aumenta índice de infecção se eu
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tiver aparamentado ou não? Por incrível que pareça, mais uma vez, não se mostrou,
nesses 504 casos, não conseguiu ser demonstrado qualquer aumento de incidência de
infecções após a realização desses procedimentos,  totalmente idêntico aos padrões
que eles tinham antes desses estudos sem utilização de máscaras.

O que é interessante até é que é assim, o quanto o movimento da... o nosso
movimento de crescimento, de desenvolvimento,  de quebra de crenças,  quebra de
paradigmas  é  complexo,  e  a  conclusão  desse  artigo,  inclusive,  ele  mostra  que
realmente era uma medida fútil a utilização da máscara nesses procedimentos, mas
ele concluiu o seguinte: “Não, mas acho que a gente vai continuar utilizando, porque é
esperado pelo paciente que o médico utilize máscaras”, Olha que interessante isso.

E aí a gente pega aqui, já vamos para a década de 2000, 2010, esse estudo na
Austrália, eles avaliaram 811 pacientes, foram submetidos a procedimentos cirúrgicos
diversos:  obstétricos,  ginecológicos,  ortopédicos,  urológicos,  cirurgias  de  mama  e
algumas cirurgias gerais, abdômen e tal; então são cirurgias até complexas, cirurgias
ortopédicas são cirurgias que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não
ter uma contaminação,  então são cirurgias complicadas aqui.  E aí, a  conclusão foi  o
seguinte, mais uma vez, a não utilização de máscaras não aumentou qualquer índice
de infecção relacionado a procedimentos. E até o que é interessante, o grupo que não
utilizou máscaras até apresentava uma incidência menor do que o grupo que utilizava
máscaras.  E  aí,  quando ele  faz  essa  metanálise  ele  mostra  ali  que tem um  certo
favorecimento do braço que não utilizou máscaras.

Cara,  quando a gente começa a ver  esses dados,  a  gente fala:  tem algum
contrassenso naquilo  que a gente imagina como sendo o óbvio;  mais  uma vez,  a
ciência se constrói dessa forma, aquilo que, às vezes, a gente acha que é tão óbvio,
nem sempre  é  tão  óbvio  assim,  existem  questões  que  tem  que  ser  levadas  em
consideração.

Esse aqui é um artigo, 2008, então, final da década de 2010, mais um estudo
randomizado, esse estudo foi feito em [ininteligível] Hong Kong e Estados Unidos, eles
acompanharam. Aqui a gente começa a sair desse ambiente hospitalar de cirurgias e
agora vamos ver, então…

Está bom, Bruno. Já entendi que é uma questão complexa, a gente usa desde
1897 máscaras em ambiente hospitalar e parece que não tem tanta utilidade assim.
Sim, eu apresentei uma parte da literatura e ela é extremamente vasta, mostrando
essa  questão  de  talvez  realmente  o  uso  da  máscara  nesses  ambientes  seja  uma
medida fútil. Agora, vamos olhar na comunidade.

Então, assim, está bom, essa hipótese eu já entendi que joguei fora. Então,
vamos jogar  a  outra  hipótese,  eu posso  prevenir  infecções  respiratórias  utilizando
máscaras e aí existem vários tipos de máscaras, a gente vai comparar esses tipos de
máscaras que a gente hoje vê sendo utilizado nessa epidemia de SARS-CoV-2.
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Então,  esse  estudo  aqui,  Estados  Unidos  e  Hong  Kong,  eles  avaliaram,
acompanharam famílias em domicílio, então foram 198 pessoas acompanhadas, o uso
de máscara cirúrgica e outra questão que eles avaliaram foi a questão da higiene,
como o doutor  Marcus colocou,  a  lavagem das  mãos.  Mais  uma vez,  esse estudo
também  não  conseguiu  demonstrar  que  existia  qualquer  relação  na  redução  de
incidência  de  novas  infecções  com  vírus  respiratórios,  inclusive  confirmados
clinicamente  e  confirmações  laboratoriais,  não  acontecia  essa  proteção  com  a
utilização das máscaras, bem como a utilização… a junção da lavagem das mãos e
utilização de máscaras. Existem vários trabalhos mostrando que, comparando várias
medidas,  geralmente a única medida que consegue mostrar  uma certa proteção é
lavagem de mãos, antecipando aí algumas conclusões.

Mais uma vez, final da década de 2010, mais um trabalho aqui com máscaras
cirúrgicas. É interessante que foi em profissionais no Japão, então na Ásia, na região
asiática a gente vê muito isso, é muito falado isso, as pessoas falam: “Ah, mas na Ásia
eles usam máscara nas ruas, isso é comum lá”. Isso é questão cultural deles. Então,
assim, quando alguma pessoa percebe que está com algum sintoma, culturalmente
eles utilizam máscaras. Isso é puramente cultural. E é interessante que o Japão é um
berço  desses  estudos  que  tem  muito...  quando  você  procura  na  literatura,  você
encontra  muito  trabalho  japonês  tentando entender  essa  dinâmica  da  máscara  na
comunidade,  da  máscara  intra-hospitalar também  para  redução  de  infecção
respiratória.

Mais  um  trabalho.  Esse  é  um  trabalho  pequeno,  não  é  muito  grande,  32
pacientes, o próprio trabalho fala: “Olha, somos... trabalho pequeno, mas comparando
com a  literatura,  ele  corrobora”.  E  aí,  ele,  obviamente,  ele  conclui  dizendo  que:
“Vamos estudar um pouquinho mais”. Mas, é interessante também, um trabalho que
ele acompanha por... durante mais de dois meses e, mais uma vez, a máscara se
mostra ineficaz para evitar essa transmissão de vírus respiratórios relacionados aí a
gripes e resfriados.

Aqui é... essa… esse aqui é o… Ah, não, perdão, esse é um outro trabalho. Esse
é um trabalho... esse já é um trabalho americano, também na década de 2000, do
CDC. Então... Ah, não, mas quem é o top das galáxias aqui é o CDC. 

Então  vamos  olhar  o  que  é  que  o  CDC  fala.  É  um  trabalho  relativamente
grande,  eles  fizeram um levantamento  de  mais  de  400 indivíduos,  randomizaram,
chegaram aí  a... em torno de 145 indivíduos que cabiam dentro da divisão que eles
queriam; e aí assim, era o seguinte: você tinha um grupo controle, um grupo que
utilizava máscara cirúrgica e um grupo utilizando máscaras, aqui está descrito como a
P2,  que é  a PFF2,  ou a  gente  pode comparar  essa é  a mesma especificação das
máscaras N95. E aí foram analisados grupos familiares. 

Ok, vamos para conclusão. O estudo foi até bem desenhado, bem montado. A
pesquisa foi feita na Inglaterra e na Austrália, financiado pelo CDC. Então um estudo
de acompanhamento domiciliar, foi um total de 286 adultos acompanhados, e mais
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uma vez nenhuma das medidas: máscaras cirúrgicas, ou PFF2, ou N95 se mostraram
eficazes no controle  dessa  transmissão,  dentro  desses  clusters familiares,  de vírus
respiratórios.

Mais um estudo, um estudo maior aqui, 2010 já. A gente está mais uma vez
estudando gripe comum, 1,437 mil  pessoas acompanhadas,  fazendo questões de…
fazendo...  avaliando questões de higiene básica e uso de máscaras. Mais uma vez
máscara  associada  à  lavagem  das  mãos  não  se  mostrou  eficaz  no  controle  da
transmissão desses vírus respiratórios.

A gente pode ver aqui mais um artigo de 2010, mais uma vez mostrando que a
máscara não traz efetividade nesse controle.

Então, olha como a gente foi martelando durante décadas, tentando mostrar
que se realmente funciona ou não funciona, quais são as medidas que trazem alguma
proteção, aí a gente pega aqui — esse aqui é 2011 —, aí a gente pega uma revisão
sistemática  da  literatura,  então  todos  esses  trabalhos  que  deram  alguma  coisa
positiva, alguma coisa negativa, vamos juntar tudo isso, vamos tentar entender o que
realmente, estatisticamente, se mostra, é ou não eficaz?

Juntaram-se trabalhos da Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, mais uma vez ele
demonstra que a proteção, o uso de máscaras para proteger, fazer um certo controle
de transmissão de vírus Influenza no caso, zero, nenhuma resposta positiva. 

Mais uma vez, 2011, um outro estudo controlado também, já um estudo muito
grande, domiciliar envolvendo crianças… Aí fala: “Não, Bruno, você está mostrando
estudo aqui  só  de adulto,  eu quero ver  criança”.  Então vamos olhar  crianças.  Um
estudo  gigantesco,  5,995  mil  crianças  que  testaram  positivo  para  Influenza,  eles
acompanharam ao longo de um ano essas crianças, quando comparava a utilização de
máscaras, não tinha qualquer impacto na redução de transmissão desse vírus de gripe
comum. Ok?

E  aí  o  que  é  interessante  aqui?  Vão  ter  colegas  hoje  aqui  que  vão  trazer
informações  em  relação  aos  problemas  que  a  máscara…  A  gente  está  tentando
entender se ela  realmente protege ou não, e eu vou dizer e agora eu vou fechar
dizendo por que a gente tem esse cenário que parece bizarro dentro de tudo o que a
gente vem ouvindo nesses dois últimos anos, mas vamos… Eu quero mostrar esse
impacto em relação ao meu... Vão dizer assim, ao meu mundo da infectologia, que é
em relação a risco infeccioso do uso de máscara de forma prolongada.

Esse  é  um trabalho  muito  interessante,  mostrando  que  o  uso  contínuo  de
máscaras, aqui ele vai avaliar máscaras de pano, esse é um trabalho agora... Ele foi
publicado em 2020 agora, então envolve esse contexto que a gente está vivendo, ele
mostra  o  seguinte,  que  você  tem  um risco  13  vezes  maior  de  desenvolver  uma
infecção respiratória pelo próprio vírus Influenza ou outros vírus respiratórios.

Então o fato de eu me manter utilizando um pano, uma máscara no meu rosto
aumenta aumenta o risco de infecções respiratórias. Então, a conclusão que a gente
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começa a tirar: é uma medida fútil e inadequada, essa é uma conclusão que a gente
pode tirar de uma revisão bastante profunda da literatura que a gente tem hoje.

Aqui eu trouxe só a questão do risco de pneumonia. A gente tem trabalhos
mostrando  aumento do risco de pneumonias bacterianas, aumento de mudança na
microbiota da boca, o que altera a microbiota intestinal, o que altera risco doenças
periodontais, cáries, diversos problemas que podem vir  associados, fora questões de
alergia, questões de vias aéreas superiores, seios paranasais, também trazendo várias
complicações desse uso contínuo das máscaras.

Fechando aqui a revisão da literatura, ora a gente revisando as questões. “Bom,
Bruno, você falou de vírus respiratórios, você não falou de SARS-CoV-2”. Vamos olhar
o que a literatura fala.

Para ser bem direto, bem ao ponto, eu peguei um trabalho que foi totalmente
financiado pelo CDC americano, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos,
seria  o  equivalente  ao  nosso  Ministério  da  Saúde,  e  eles  fizeram uma revisão  de
literatura,  eles  pagaram  para  a  Cochrane  fazer  essa  revisão,  que  é  um  centro
extremamente conhecido, com uma certa — como é que fala? — notoriedade para
trazer essas revisões, e claramente eles colocam não ocorre qualquer proteção. Então
eles  pegaram  desde  2020,  fizeram  metanálises  e  não  encontraram  evidências
científicas robustas que justifiquem o uso de máscaras na comunidade na tentativa de
reduzir a transmissão de doenças.

Aqui, essa parte da revisão, ele coloca questões de centros cirúrgicos e depois
você tem a parte de transmissão de doenças respiratórias. Mais uma vez ele coloca:
“Não há qualquer diferença na utilização de máscaras para bloqueio de transmissão de
doenças relacionadas ao  SARS-CoV-2”. E  quando ele faz o comparativo entre N95 e
máscaras cirúrgicas também não consegue mostrar qualquer diferença, se eu utilizo
N95, se eu utilizo o PFF2, se eu uma utilizo máscara cirúrgica, muito menos ainda se
eu utilizo uma máscara de pano, não há qualquer diferença nessa transmissão.

E eu trago  à luz aqui, da discussão, um trabalho que eu acho extremamente
importante, adoro trabalhos de vida real, então a gente fica ali tentando simular um
monte  de  coisa.  Vamos  olhar,  então,  na  vida  real,  qual  é  o  impacto  de  algumas
medidas que foram tomadas durante toda essa pandemia e o quanto isso modificou a
evolução.

Tem  dois  trabalhos  importantes,  esse  nos  Estados  Unidos  e  um  trabalho
espanhol.  Esse  estudo  nos  Estados  Unidos  foi  foram  acompanhadas  crianças  em
escolas,  não  só  crianças,  mas  como  professores  e  estudantes  em  três  estados
americanos: Flórida, Nova York e Massachusetts, foram escolas públicas analisadas. O
que  eles  analisaram?  A  densidade  populacional  —  vamos,  dizer  assim,  então,
aglomerações, quanto que era essa densidade dentro dessas escolas, eles separaram
por porcentagem, vou mostrar isso —, uso de máscara — então tinha, principalmente
na Flórida, que tomou medidas menos restritivas, tinham regiões dentro da própria
Flórida  que  adotaram  obrigatoriedade  de  máscaras  e  outras  instituições,  outras

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
16 de 35

C
M

C
T

R
A

20
22

00
00

7

Assinado com senha por MARCELO DUCHOVNI SILVA.
Documento Nº: 165689-4090 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=165689-4090

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 6ª Audiência Pública de 2022, realizada em 25 de março, às 09h08,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

localidades não adotaram essa obrigatoriedade, então ele separa isso dessa forma,
Nova  York,  praticamente  todo  o  estado  de  Nova  York  praticou  obrigatoriedade,
Massachusetts praticamente todo ele também utilizou a obrigatoriedade de máscaras
nas escolas  —, e  eles foram ver também questões de mudanças em ventilação de
ambientes.  Então  o  problema é aglomeração e  o  problema são os  ambientes não
ventilados.  Então  vamos  comparar  as  instituições  que  tomaram  medidas  para
aumentar a ventilação de ambientes e as instituições não tomaram essas medidas. 

Vamos  direto  ao  ponto.  Aqui  taxa  de  casos  comparando  estudantes  e
professores  durante  todo  o  período  do  estudo.  Então,  tanto  estudantes  quanto
professores  não  tiveram  grandes  diferenças,  essa  diferença  em  Nova  York,  na
discussão,  ele  coloca:  talvez  o  aluno,  ele  tenha  mais  o  caminho  escola  casa  e  o
professor, ele tenha uma... acaba participando de outras atividades extraescolares que
poderiam dar essa diferença um pouquinho maior, mas basicamente o que a gente vê
é uma evolução muito semelhante.

Quando  a  gente  compara  então  densidade.  Então  eu  tenho  escolas  mais
aglomeradas, menos aglomeradas — essa frase que as pessoas adoram. Então a gente
pega lá  uma densidade  baixa  10[%] a  40%; uma densidade  que  ele  considera  a
mediana de 50[%] a 80[%], o azulzinho; e o vermelhinho mais de 80%. Quando a
gente joga isso  nos gráficos,  o  número de casos  em relação à densidade  não  há
qualquer diferença, inclusive, na Flórida, os que tinham menor densidade até fez um
pico um pouco maior.

Então claramente não é isso que influencia o número de casos na comunidade
escolar.

Quando a gente olha a questão de ventilação. Então o vermelhinho que mostra
não  houve  nenhuma  melhora  na  questão  de  ventilação;  azul,  eles  mexeram  em
ventilação,  melhoraram a ventilação  dos  ambientes,  portas  abertas  tal,  também a
gente não percebe nenhum impacto ao longo do tempo.

E aqui o ponto chave que a gente queria chegar é a questão de máscara. Então
o verde, a curva verde aqui, ela mostra a obrigatoriedade tanto em estudantes quanto
no staff, nos professores; o azul, apenas os professores eram obrigados a utilizar; e
vermelho, ninguém era obrigado a utilizar. Não há qualquer diferença na evolução aqui
na questão da Flórida, porque Flórida, ele avalia Flórida, porque Flórida tinha essa
disparidade entre a utilização de máscara ou não.

Se a gente olha os gráficos, Nova York e Massachusetts, o número de casos ali,
também a gente viu lá anteriormente, ele se assemelha à evolução da Flórida.

Então  fica  muito  claro,  estudo  de  vida  real,  que  todas  as  medidas  ali  que
foram… que é o que a gente mais se ouve falar: aglomeração, densidade populacional,
ventilação e uso de máscaras não trouxe qualquer mudança na transmissão de casos
dentro desse ambiente escolar.
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Então nesses três estados, o que é que foi observado? Que a maior densidade…
Aqui, na verdade, é questão de tradução, né? O fato de você ter uma maior densidade
populacional com aulas presenciais foi associado até menor taxa de transmissão entre
os estudantes. Então fica… Ele deixa claro que o ambiente escolar, ele é extremamente
seguro. Quanto mais tempo a criança e o professor permanecem dentro da escola,
menor o risco de eles se exporem a esse risco de transmissão, esse risco de serem
contaminados por um vírus, por sei lá o quê. A escola se mostra um ambiente seguro,
e é o que é interessante na discussão, que deixa claro, no final do trabalho, que as
escolas, elas, sim, têm condições de operar de forma extremamente segura com aulas
presenciais em tempo integral.  Isso foi  visto, foi  experimentado nas pandemias de
MERS, Sars-Cov-1, H1N1, as escolas operaram tranquilamente,  não teve nenhuma
tragédia  escolar,  nem tragédia  com alunos,  nem com professores em todas  essas
epidemias. 

Sars-Cov-2 não se difere dos outros vírus. Antes de mostrar as partículas —
para eu finalizar,  se  eu puder finalizar pelo  tempo aqui  — só colocar esse estudo
espanhol que eu comentei para vocês.

Estudo foi publicado agora, foi trazido à tona em março de 2022, agora, bem
recente,  foi  um  estudo  que  envolveu  crianças  menores  de  seis  anos.  Então  eles
avaliaram até  cinco  anos  que  era  a  faixa  etária  que  não  têm obrigatoriedade  de
máscara e não utilizam máscaras na Espanha; outro ponto importante que não foi
levado em consideração no Brasil, crianças abaixo de cinco anos não há recomendação
da  utilização  de  máscaras  em  todos  os  países;  e  seis  anos,  seis  anos  havia  a
obrigatoriedade do uso de máscaras.

Então eles comparam esses dois  mundos,  abaixo de cinco anos e com seis
anos. Foram avaliadas quase 600 mil crianças. E eles foram ver, está bom, qual que foi
a  incidência  por  infecção  por  Sars-Cov-2? Vocês  querem saber?  Pasmem.  Ela  foi
menor,  a incidência de infecção por SARS-CoV-2 foi menor no grupo menor de cinco
anos,  que  não utilizava  máscaras.  Corrobora  com  os  dados  que  eu  trouxe  aqui,
corrobora com os dados de... aquele dado que eu mostrei que aumenta o risco de
infecções,  de manutenção de vírus,  reinalação de partículas  virais  nessas pessoas,
nesses indivíduos que utilizam máscara.

Para fechar a discussão, vou colocar o seguinte, vamos analisar, então, por que
disso? Por que é que essa evolução estranha, dentro de tudo o que a gente ouve
nesses dois anos? Se a gente olhar tamanho de partículas e a gente tentar entender a
função de cada máscara, qual que é a intenção de uma máscara comum, de uma
máscara N-95, a gente começa a entender o porquê que a banda não toca muito bem
da forma como a hipótese científica trouxe para a gente nesses dois anos e a gente
sabe desde antes da década de 80 que isso não é verdade.

Olha que quando a gente compara o tamanho das partículas. Lembra que eu
falei  aquele  estudo  da  albumina?  A  albumina ela  tem  0,014 micra, é  uma
nanopartícula. Ok? Então, ela é menor do que o vírus  influenza; vírus  influenza, 01.
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Quanto que é o coronavirus, Bruno? 01 até 05, em torno de 01 também. Qual é o
orifício de uma máscara N-95? 05. Qual que é o orifício de uma máscara comum, as
fibras, qual é o tamanho do buraco que uma máscara comum, uma máscara cirúrgica
traz para a gente? Acima de 100 micra. Acima de 100 micra é maior do que um grão
de sal, um grão de sal passa tranquilamente. Ok? Poeiras, tudo passa tranquilamente.

O que é que a… a N-95 para que é que a gente usa? Para travar bactérias, a
gente usa para tuberculose, micobactéria tuberculose.

Então, aqui só um comparativo do tamanho do buraco. Então, a gente tem N-
95, o orifício dela aí, em torno de 05, 03 micra e o vírus aí, aquele considerando 95
nanômetros, o que vai dar em torno aí desses 05 micra. Ok? Olha o vírus, como ele
passa tranquilamente pela cerca da N-95. E uma máscara convencional, desculpa, não
dá  nem para  mostrar  para  vocês  o  tamanho  do  vírus  dentro  do  orifício  de  uma
máscara cirúrgica, sabe se lá, inclusive, uma máscara de pano, como a gente vem
utilizando.

Aqui só para fechar, desculpa até tomar um pouco mais do tempo, mas, para a
gente fechar, o laboratório de virologia. Quando a gente entra em um laboratório de
virologia que eu quero uma proteção total porque eu estou trabalhando com vírus ali,
com patógenos que podem trazer doenças, e ali você tem um volume grande, você
está  trabalhando,  você  está  mexendo  com o  vírus  literalmente,  diferente  de  um
convívio social, a gente utiliza esses equipamentos com pressão negativa. Isso, sim, é
um equipamento  que  trava  uma  transmissão.  É  lógico  que  isso  não  faz  nenhum
sentido para uso comunitário, isso é uso… isso é totalmente para uso em ambientes
controlados.

Então, acho que deixo por aqui aí a discussão.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCELO  SILVA:  Nossa,  doutor,
superobrigado. Simplesmente fantástico.

Agora uma dúvida, uma pergunta fica, por que é que as autoridades políticas,
principalmente aqui da Prefeitura, ignoram tudo isso que o senhor falou, não é? Qual é
a conveniência? E a resposta que me foi dada quando nós debatemos foi que são
utilizados critérios técnicos. Mas, diante de tudo o que o senhor apresentou, eu acho
que… – acho não – a gente já sabia, mas com tamanha riqueza em detalhes, eu acho
que cai por terra qualquer critério técnico e qualquer tipo de razoabilidade para as
crianças continuarem a usar máscaras. Não é?

SR.  BRUNO CAVELLUCCI: Sim,  se  for  considerar  critério  técnico,  não  há
utilização  de  qualquer  critério  técnico  em  todo  o  mundo.  E  as  pessoas  falam:
“[ininteligível] mas é o mundo todo?”. Sim, o mundo todo não está utilizando critério
técnico, sim político-social.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCELO SILVA: Perfeito.

Agora eu vou pedir para que…
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Doutora Nathália, a doutora Juliana, que é a nossa fono, ela tem que sair às
10h30, ela poderia fazer a apresentação dela agora, aí depois a senhora na sequência?
Tudo bem?

SRA.  NATHÁLIA  GABIONETA:  Tudo  bem,  eu  também  precisava  sair  às
10h30, mas eu aguardo, eu consigo postergar uns 10, 15 minutinhos, se precisar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCELO SILVA:  Então vamos tentar dividir
esse tempo. São 10h12, a gente tenta dividir esse tempo até as 10h40, está bom?

SRA. NATHÁLIA GABIONETA: Pode ser.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCELO SILVA:  Doutora Juliana, a palavra
está com você então.

SRA. JULIANA GABBAI: Bom dia a todos.

Eu  agradeço  imensamente  a  oportunidade  de  representar  a  fonoaudiologia
nesse  espaço  e  contar  um  pouquinho  para  vocês  esse  nosso  momento  do
desenvolvimento das nossas crianças frente a esse tema tão importante que foi essa
pandemia.

Eu gostei muito da fala do doutor Bruno, quando ele diz a fala de vida real,
exemplos de vida real, que é o que eu vou tentar utilizar aqui o máximo possível para
que fique bem claro o nosso entendimento.

Então essas crianças… os nossos alunos, os nossos pacientes chegaram à escola
já após um período de pandemia, aonde eles vão enfrentar essa escola com todos os
entornos que essa escola oferece.

A gente sabe que essas crianças chegam nesse momento com atrasos de fala e
linguagem, a gente entende que essas crianças chegam nesse momento com muita
ansiedade,  com alguns  impactos  emocionais  importantes frente  a medos  e  muitas
angústias e também ao atraso no desenvolvimento da aquisição da alfabetização e de
diversas realidades dentro do aspecto acadêmico.

Então eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente conseguir fechar a
ideia do que é o desenvolvimento normal da comunicação e do quanto qualquer tipo de
barreira física, que é utilizada nesse momento da troca de comunicação entre os pares
vai impactar seriamente no envolvimento dessa criança e desse ser.

Então  para  que  uma  criança  tenha  um  desenvolvimento  normal  de  fala  e
linguagem,  um  desenvolvimento  normal  de  aprendizagem,  ela  precisa  de  vários
estímulos  sensoriais,  mas  os  principais  estímulos  sensoriais  que  nós  encontramos
nessa faixa, nesse período, é o estímulo visual e o estímulo auditivo. Então a criança
precisa estar enxergando bem e vendo bem e precisa estar ouvindo muito bem para
que ela seja estimulada de uma forma plena, de uma forma inteira e de uma forma
íntegra.
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Então nós sabemos que seja qual for a barreira física, estaremos frente a um
grande impacto de perdas, perdas importantes para o desenvolvimento dessa criança. 

Então  esse  emissor…  Então  só  para  a  gente  compreender,  dentro  da
comunicação, nós temos o emissor, que é aquele que fala, e o receptor, que é aquele
que recebe a informação. Então no momento em que a gente fala sobre o emissor, nós
sabemos que  ele  precisa  estar  íntegro  com a sua  comunicação,  aonde  a  sua fala
precisa ter uma boa cadência respiratória, uma boa fluência, uma boa entoação, uma
boa  flexibilidade  de  vozes,  aonde  a  criança  e  o  receptor  vão  estar  envolvidos  e
integrados com esta comunicação,  nós precisamos de uma boa altura de voz, nós
precisamos  da  integridade  dessa  comunicação.  A  articulação  da  minha  fala,  dos
articuladores, precisam estar muito bem adaptados para que essa criança receba, para
que o receptor receba as informações e o estímulo de desenvolvimento de uma forma
adequada.

Ao mesmo tempo,  o  que acontece com o nosso receptor?  Com essa  nossa
criança? Que está recebendo a informação. Ela tem que estar íntegra, ela tem que
estar  com todas  as  práxis,  com todas  as  sensações,  com todos  os  sentidos  dela
abertos para ela poder receber essa informação. 

Então esta nossa criança, no desenvolvimento normal da fala, da linguagem e
do aprendizado, ela precisa poder falar com seus pares de forma clara, ela precisa
repetir suas palavras, ela precisa aprender o novo vocabulário e fazer uso dele, ela
precisa chamar o amigo na escola, ela precisa fazer a troca desta comunicação, desta
parceria que nós chamamos isso do empoderamento da comunicação. 

Então,  essa  criança,  ela  precisa  vivenciar  tanto  a  recepção  integrada  da
comunicação do educador,  do professor,  ou do seu próprio  amigo,  tanto quanto a
capacidade dela de receber isso.

Então, nós temos que pensar agora, frente a essa situação onde o ideal é que
nós tenhamos essa condição, nós precisamos pensar juntos que a escola atualmente,
cada  vez  mais  — cada  vez  mais  —  a  escola  é  o  lugar  onde  as  nossas  crianças
permanecem o maior tempo. Hoje nós temos crianças aqui no consultório, na vida
real, como o doutor Bruno traz, que ficam dez horas crianças dentro da escola, essas
crianças ficam período integral nas escolas, onde é o espaço mais direcionado para o
aprendizado, para o estímulo e para o desenvolvimento, ou seja, o nosso tema de hoje
relacionado a essa questão da barreira, dessa barreira física que é a máscara, que não
só está tampando a boca do nosso interlocutor e do nosso emissor, está tampando
também  toda a região frontal  dessa face onde a minha criança vai  perder toda a
mímica facial e todo o apoio articulatório que essa criança tem no outro.

Só para dar um exemplo para vocês: se eu digo para vocês “nata” e “mata” ou
“nada” eu tenho um apoio de quem está me ouvindo de uma forma muito intensa
porque entre o  “m” e o  “n” a única diferença que eu que eu vou perceber, visual, é
muito maior do que a diferença auditiva. Então, a partir do momento que eu faço [som
onomatopaico] eu tenho uma dificuldade  muito grande de percepção tanto auditiva
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quanto visual. Então, o que é que nós vamos entender? Que as preciosidades da fala,
do desenvolvimento da fala e do estímulo dessa  criança dependem da integração de
todas as funções de quem está passando a comunicação. 

Então, a nossa visão agora é muito importante que seja compreendida, que nós
pensemos juntos no momento em que a gente instala uma barreira efetiva na face
tanto  de  quem está  se  comunicando,  no  caso  tanto  do  emissor  sendo  professor,
quanto do emissor sendo a criança. Quando o professor é o emissor da informação, a
minha criança não recebe essa informação, não discrimina essa informação de forma
validada,  de  forma  real,  de  forma  integrada,  ela  tem uma  grande  dificuldade  de
receber porque essa fala do professor vai ter uma intensa distorção, a gente perde a
qualidade de voz, a gente tem uma fala distorcida, a gente tem uma fala abafada, fora
toda  estrutura  do  cansaço  e  da  inadequação  respiratória  desse  professor  que  vai
diminuindo a sua qualidade durante o passar das horas.

Uma coisa muito importante que nós precisamos compreender é a reverberação
dos sons que acontecem dentro de uma escola, ou seja, existem sons competitivos
dentro do espaço acadêmico que já estão competindo com esse educador, com esse
emissor. Então a sala tem a reverberação, existe o barulho das crianças, existem os
barulhos externos, existem muitos ruídos que vão interferir  no desenvolvimento da
capacitação dessa criança em estar atenta ao estímulo.

Então, a partir do momento que nós temos que contar com a sala de aula, com
toda essa interferência que a gente tem, nós ainda temos que contar com a barreira
física onde o nosso professor tem o impedimento de uma boa articulação, de uma boa
fluência de fala, nós temos grandes perdas para essa  criança em desenvolvimento.
Esse aluno, esse paciente, essa criança, ela não compreende as palavras-chaves da
informação, ela perde muitas nuances da comunicação, ela perde toda a mímica facial
que é integrada à compreensão dessa criança. 

Então, para que a gente compreenda que uma fala efetiva para uma criança
precisa ser bem, assim, na altura dela e bem clara para que ela compreenda, nós
fazemos todo o inverso ao momento que a gente coloca essa barreira. Então, a gente
distancia o professor do aluno, a gente coloca uma barreira física e a gente estraga,
vamos dizer assim, a gente dificulta, a gente faz um caminho para essa criança de
uma  circuitaria(F) muito mais difícil  e cansativa. Ou seja, a criança, muitas vezes,
abandona a atenção, desconecta dessa informação, porque está muito difícil para ela
fazer as percepções de todos os estímulos que ela está recebendo.

Ao mesmo tempo, essa minha criança que utiliza a máscara na escola, ela está
privada sensorialmente de poder também se comunicar com o colega. Em geral, os
colegas não se compreendem, não se entendem, principalmente a nossa faixa etária
de grande preocupação dos dois  aos quatro  anos e  posteriormente a nossa maior
preocupação na fase de alfabetização.

Não  que  todas  as  fases  não  sejam  preocupantes,  mas  existem janelas  de
abertura de aprendizagem, existem momentos de aprendizagens que a gente precisa
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dar  oportunidade  para  que  aconteçam e  essas  fases  de  alfabetização  da  primeira
infância são muito importantes a nível da comunicação, e o impacto negativo que nós
temos  frente  a  qualquer  tipo  de  barreira  à  barreira  da  máscara  é  extremamente
nociva.

Então o que é que nós temos que entender? Que além da dificuldade desse meu
aluno, dessa minha criança, compreender o que chega para ele como ele sendo o
receptor  da  informação  e  do  estímulo,  além  da  grande  dificuldade  que  eu  estou
gerando para minha criança falar com seus pares ou com o seu educador, porque ela
tem a incapacidade de articular bem as palavras, ela se perde na respiração, ela tem
uma compressão do articulador e um grande desconforto com o uso da máscara, nós
estamos enfrentando um outro fator muito severo, que é o atraso do diagnóstico. 

Por que o atraso do diagnóstico? Nós sabemos que a família é o primeiro núcleo
de percepção do desenvolvimento do seu filho, mas muitas vezes a família não está
pronta para descobrir uma questão importante a nível de desenvolvimento ou de uma
falha de desenvolvimento ou um atraso. 

Então  é  na  escola  que  nós  temos  o  primeiro  olhar  mais  diretivo  ao
desenvolvimento propriamente dita da nossa criança.

Com o fato de a criança estar usando a máscara e o professor não ouvi-la, não
discriminar a forma com que ela fala, não perceber se ela tem uma disfluência, uma
gagueira, não perceber se ela troca sons, não perceber o que está acontecendo a nível
da comunicação efetiva dessa criança, nós temos um atraso no diagnóstico e muitas
vezes um atraso de encaminhamento.

Então isso é um outro fator severo no momento em que o nosso educador e
que a nossa escola precisa estar integrada com essa criança sem nenhum tipo de
barreira para que ela possa ser avaliada, para que ela possa ser acolhida e para que
ela possa ser cuidada.

Nós  temos  hoje  uma  diminuição  importante  do  conhecimento  e  do
desenvolvimento das crianças entre seis e sete anos na área de alfabetização. Elas
apresentam hoje  um atraso  de  sete  a  dez  meses  de  desenvolvimento;  as  nossas
crianças de dois a três anos em salas de aula que anterior à pandemia e ao uso da
máscara tinham uma fluência de fala de 20 a 200 palavras em média, a gente tem
hoje as professoras das escolas nessa vida real nos contando diariamente que elas
estão em sala com crianças de dois a três anos que mais de 50% não falam. 

Ou seja, o que nós já tivemos de impacto, nós entendemos que foi necessário,
estamos cuidando, mas o que nós pudermos, nesse momento, estimular as nossas
crianças,  desenvolver  nelas  habilidades,  usar  todas  as  práxis  e  todos  os  sistemas
sensoriais  dela  para  esse  estímulo,  é  nossa  obrigação  como fonoaudiólogos,  como
educadores, como sociedade e como família.

Então  assim  é  muito  importante  que  a  gente  compreenda  que  privações
sensoriais, que as privações dessas crianças nesses ambientes educacionais precisam
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ser minimizados o máximo possível. Nós precisamos ofertar e ter o empoderamento de
ofertar a elas toda a capacidade que nós temos de comunicação e de educação no
espaço acadêmico.

Retomando, mais uma vez, é um espaço onde essa criança fica a maior parte
do tempo dela, é onde ela aprende, é onde ela se desenvolve, é de onde ela já foi
privada muito tempo e onde ela chegou com barreiras que nós entendemos que não
são positivas para esse desenvolvimento. 

Nós entendemos assim, nesse momento da pós-pandemia, que a efetividade da
nossa atuação, o nosso cuidado com a nossa criança deve ser muito atento, deve ser
muito  ligado  a  todas  as  possibilidades  que  todos  nós  temos  como robustez  de
capacitação ao professor,  ao fonoaudiólogo, às famílias,  aos médicos,  à sociedade,
como um movimento integrado para o estímulo delas.

Elas  foram  efetivamente  a  parte  da  sociedade  mais  sofrida,  como  esse
movimento,  nós  temos  perdas  efetivas  de  comunicação,  de  desenvolvimento,  de
segurança, de autonomia, de propriedades. Eu tenho crianças no meu consultório e
várias  crianças em escolas com muitos medos.  Nós tivemos a citação também do
medo da criança, já anteriormente, de tirar a máscara, de não conseguir se libertar,
estar livre para a sua comunicação integrada, por fatores de ansiedade, por fatores de
condutas.

Então,  esse  movimento  é  um  movimento  que  nós  temos  que  estar  muito
atentos agora, precisamos dar a possibilidade para essa criança ser articulador, ser
empoderador da sua fala, da sua comunicação, para que ela possa respirar bem, fazer
troca de oxigenação, manter sua atenção na comunicação e isso tudo é algo muito
importante onde temos que unir nossas forças.

Então, eu fiquei muito contente de poder colocar a vocês essa situação da nossa
visão, da fonoaudiologia, que é a visão imperativa da comunicação, o quanto impacta
ao fonoaudiólogo, ao competente da comunicação, o uso de qualquer barreira, seja ela
qual for e o quanto nos impactou e trabalhamos sobre isso e estou à disposição para
qualquer esclarecimento que seja necessário e para que a gente possa, cada vez mais,
dar condições para o desenvolvimento pleno dessa criança.

Eu só queria fazer mais um adendo, se a doutora Nathália me permite, que eu
não posso esquecer de colocar as crianças neuroatípicas. Então, até agora, eu falei de
crianças  típicas,  onde  tem  o  desenvolvimento  normal,  mas  jamais  a  gente  pode
esquecer das crianças que tenham transtorno de déficit de atenção, de crianças que
tenha algum tipo de dificuldade de acuidade auditiva ou visual, crianças que tenham
dificuldade de aprendizagem, crianças que estão muito integradas, estão no espaço
acadêmico necessitando deste cuidado, desta preciosidade que é o estímulo integrado
das informações.

Então,  assim,  crianças atípicas  precisam  ser  olhadas  de  uma  forma  muito
intensa e essas precisam contar com todas as diversidades, com todos os distratores,

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
24 de 35

C
M

C
T

R
A

20
22

00
00

7

Assinado com senha por MARCELO DUCHOVNI SILVA.
Documento Nº: 165689-4090 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=165689-4090

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 6ª Audiência Pública de 2022, realizada em 25 de março, às 09h08,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

com todas as dificuldades que uma escola já oferta para elas no dia a dia e tendo que
contar  com  essa  barreira  da  máscara,  fica  muito  difícil  para  que  ela  tenha  um
desempenho adequado e uma possibilidade de mostrar para todos as altas habilidades
e as competências cognitivas e a capacidade que ela tem. A gente não pode esquecer
dessas crianças neuroatípicas que são parte integrante do nosso universo, que estão
na nossa diversidade e que são de grande número… estão em grande número na nossa
questão educacional.

Estou à disposição. Peço desculpas pelo meu... não sei se me estendi. Estou
disposta a qualquer resposta e agradeço o espaço.

Muito obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCELO SILVA: Obrigado. Muito obrigado,
Juliana. Eu já tinha ouvido falar de você pela minha esposa, pela Juliana [ininteligível].
Eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você. Ela é professora e está em
sala de aula e muitas vezes, que as autoridades elas não sabem, elas não estão nas
salas de aula. O que está acontecendo agora? Até peço aqui um aparte.

Ela recebeu uma mensagem ontem super desrespeitosa de uma mãe que ela
estava impondo as máscaras, se ela estaria com problema psicológico. Então, o que a
gente está gerando é algo que a gente não consegue mensurar, mensurar, tanto por
parte dos pais, das escolas, dos professores, das crianças, nós estamos gerando um
conflito interno dentro  do ambiente escolar  gigantesco.  E ontem eu vi,  vivenciei  e
recebi essa mensagem que a minha esposa me encaminhou – sabe? – extremamente
preocupante tudo isso que está acontecendo em razão de uma irresponsabilidade das
autoridades públicas que não estão aqui para debaterem conosco.

Eu não quero mais me alongar. Doutora Nathália Gabioneta, eu vou passar para
você, está bom?

Muito  obrigado.  Eu  acho  que  está  sendo  fantástico,  fantástico  mesmo essa
nossa audiência. Obrigado.

SRA. NATHÁLIA GABIONETA: Bom dia a todos.

Primeiro eu gostaria de agradecer a contribuição dos colegas, eu acho que foi
super pertinente, foi super esclarecedora com relação a esse tema que é de extrema
importância na nossa qualidade.

Então, há pelo menos dois anos, o nosso país, ele foi invadido por um vírus
totalmente desconhecido, nós não tínhamos noção de como lidar com ele, foi bem no
início da pandemia que isso tudo aconteceu, e nós optamos desde aquela época por
fazer  o  isolamento  social,  inclusive,  nós  fizemos um isolamento social  fora  de um
contexto  realmente  indicado  para  aquela  ocasião,  porque  era  algo  completamente
desconhecido.

Então  eu  lembro  que  assim  que  a  pandemia  foi  instaurada,  todos  os  pais
ficaram preocupados  com relação  a  como as  crianças  responderiam frente  a  esse
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inimigo desconhecido, frente a esse vírus. E para a nossa sorte, desde o início da
pandemia, nós tivemos dados de que a nossas crianças, do ponto vista vista clínico,
elas  não  teriam  grandes  comprometimentos,  elas  são  tanto  pouco  transmissores,
então a partir do momento que elas têm a infecção, elas não transmitem tanto quanto
um adulto  infectado,  quanto em contrapartida  também não desenvolvem sintomas
graves e isso foi muito benéfico nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, nós não nos
atentamos de que várias questões de vivências da parte da infância seriam privadas a
partir daquele momento.

O  cenário  no  nosso  país,  ele  foi  de  longe  de  ser  um  dos  melhores,  pelo
contrário,  os  números,  na  época,  eles  só  aumentavam,  tivemos  altos  índices  de
transmissão, de óbitos e a privação da infância ficou em segundo plano.

O que  nós  estamos discutindo  aqui  hoje  diz  respeito  a  direito  infantil.  Nós
jamais  imaginamos  que  nessa  fase  da  vida,  eles  estariam  privados  de  algo  tão
importante que é a socialização, a comunicação e a aprendizagem. 

Então por que, mesmo sabendo que as crianças e os adolescentes não eram os
principais afetados, atingidos clinicamente, por que é que o nosso país não adotou
medidas a fim de protegê-los? Por que tamanho sofrimento ocasionado frente a esse
cenário? Vários outros países fizeram um movimento contrário frente à infância, frente
à educação.

Eu  vou  citar  aqui  alguns  exemplos,  vamos  começar  pela  Europa.  Então  a
Europa, mais especificamente Portugal. O isolamento durou em torno de seis meses,
essas crianças ficaram isoladas com as suas famílias, mas após o primeiro pico, elas já
voltaram a frequentar as escolas. Nos Estados Unidos, a mesma forma, inicialmente,
elas ficaram isoladas com suas famílias, mas passado o primeiro pico, elas também
retomaram o ensino presencial e desde que elas retomaram esse ensino, esses países
seguiram todas as recomendações que eram orientadas pela OMS. 

E o que é que é a OMS orientava na época? E mantêm isso. Crianças menores
de 5 anos não tem obrigação alguma de utilizar máscara facial e entre 6 anos a 11
anos cabe uma análise, você analisa o risco. Eu preciso de fato utilizar uma máscara
em uma criança que tem essa idade entre 6 e 11 anos?

E daí o que a gente vê na realidade é que muitas crianças frequentam, sim, a
escola  de  máscara,  mas em sua  grande  maioria,  elas  fazem uso  de  máscaras  de
tecido. Nós acabamos de ter uma aula, por parte de um infectologista, de um colega
infectologista, demonstrando que mesmo as máscaras que alguns estudos falam que
tem uma eficácia, que seriam a PPF2[sic]  e a N95, frente a uma infecção viral, elas
não são tão eficazes assim.

Então o que faz a gente pensar que uma criança de dois, três anos de idade vai
saber manusear esse objeto? O que a gente vê na prática é que muitas escolas pediam
que, no kit máscara, nós colocássemos, no mínimo, uma quantidade mínima de três a
seis  desses  objetos,  por  quê?  Essas  crianças  mordiam  essas  máscaras,  elas
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espalhavam toda a saliva da boca na máscara e, de fato, não dava para continuar
utilizando. 

Então  até  que  ponto  nós  protegemos  também,  do  ponto  de  vista  médico,
forçando esse uso indiscriminado de máscara?

Eu vou deixar alguns dados aqui que são muito importantes.

Então, quais são saldos negativos frente a toda essa questão da pandemia?
Primeiro,  com relação  ao fechamento  das  escolas,  porque  foi  vergonhosa a  forma
como a educação e o nossos governantes vedaram [sic] com a pandemia e com as
escolas. Então o saldo é negativo.

Só para citar aqui um estudo que foi feito em novembro de 2020 com uma
revisão  sistemática  de  12  outros  estudos  com  “n”  [sic]  de  12.262  crianças  e
adolescentes  entre  idade  de  3  a  18  anos.  Nós  tivemos  aumento  de  índices  de
depressão em até 43,7%  e ansiedade em até 37,4%. Uma revista científica muito
conceituada no meio médico, a The Lancet, em 2020 já falava sobre as consequências
do fechamento escolar: as crianças, elas deixam de conviver com seus pares nessa
idade e outras pessoas em um momento de vida que é extremamente importante a
criação de laços afetivos, de sentimento de pertencer a um grupo, e a partir disso elas
conseguem desenvolver bem do ponto de vista psicológico e desenvolvem também
vários aspectos de sua personalidade, e nós tiramos isso delas. O fechamento das
escolas, ele deveria ser o último recurso para o controle da pandemia e nós fizemos
justamente o caminho contrário.

Com relação ao uso de máscaras o que é que a gente pode apontar com relação
à importância  do  uso desse objeto?  Pesquisadores da Universidade do Canadá,  de
York, lá em Toronto, eles fizeram um estudo com 500 pessoas avaliando até que ponto
o uso de máscaras muda a percepção de reconhecimento de face. Então, em torno de
13% desses participantes, eles tiveram dificuldade em identificar essas faces cobertas
por questões de falhas na memorização facial frente ao recurso do uso dela, imagine
uma criança. 

Então, desde os primeiros dias de vida as expressões não verbais,  elas são
muito importantes na nossa evolução, a gente observa os outros, as crianças, elas
aprendem, elas captam informações quando não ditas e elas começam a entender
sobre  sentimentos,  sobre  emoções,  e  é  um  fator  essencial  para  que  elas  possam
desenvolver  habilidades  sociais,  e  nós  tiramos  isso  delas.  Por  grande  sorte  essas
mesmas crianças, elas têm uma capacidade de adaptação devido ao cérebro delas que
tem uma neuroplasticidade incrível. 

Mas isso dá o direito de que nós, adultos, façamos com que o uso de máscaras
seja obrigatório, seja instituído dessa forma, muitas vezes dando a ideia de que, na
verdade, uma grande questão ideológica e muitas vezes focada e alinhada à questão
da vacinação? Está certo isso, nesse ponto da pandemia, onde as taxas de infecção
diminuíram, onde os índices de mortalidade também diminuíram, onde nós,  desde o
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início, já sabemos que as crianças não são as grandes afetadas? Por que é que nós
vamos justamente atingir eles que são uma parte tão importante da nossa população,
que são a promessa que a nossa população pode evoluir, melhorar e encaminhar para
bons resultados? Por que, justamente, estamos atingindo essas crianças? Por que é
que os políticos, os governantes, têm sido contra da retirada do uso da máscara se
desde o início da pandemia isso já acontece a nível mundial? Por que é que aqui é
diferente?  Por  que  é  que  agora,  justamente  nesse  momento,  continua  a
obrigatoriedade? 

Porque só agora nós adultos estamos levando a voz para, de alguma forma,
defender essas crianças que já sofreram inúmeras consequências do ponto de vista
principalmente de saúde mental, e eu falo com propriedade porque eu vejo: muitas
crianças e adolescentes adoeceram durante a pandemia, tiveram níveis altíssimos de
estresse, aumentaram seus  índices de  depressão e ansiedade, tudo isso juntamente
dificulta o processo de aprendizagem também e nós vamos ter, a partir  de agora,
resultados a longo prazo inimagináveis porque não fica restrito a esses dois anos que
nós privamos elas de muitas coisas. Fica... e se estende a partir de agora por muitos
anos para a gente poder recuperar o que elas perderam durante a pandemia.

Eu acho que nós, como adultos, temos, sim, a responsabilidade de lutar pelo
direito delas, nós nos calamos durante muito tempo aceitando tudo que era feito a
nível  de  educação  sem  embasamento  científico  algum,  indo  completamente  na
contramão do  mundo,  nós  nos  calamos por  muito  tempo,  mas  chega,  basta,  não
podemos mais aceitar isso, eles estão sendo profundamente afetados.

Nosso país agora no verão, então está muito quente, têm escolas que não têm
a refrigeração adequada, o uso da máscara vai dificultar; eu atendo vários pacientes
que acabam deflagrando crise de ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes tem
também uma correlação  com troca  gasosa.  Então  a  partir  do  momento  que  esse
paciente não consegue ventilar da forma adequada, ele pode, sim, ter uma crise de
ansiedade mais intensa.

O nosso colega pediatra falou, no início, de o quanto as crianças têm passado
mal com o uso dessas máscaras e nós estamos aqui lutando por esse direito que é o
direito delas. O Instituto[sic] da Criança e do Adolescente, ele existe há 30 anos, é
pouco tempo, e nós discutimos muito agora sobre a questão da individualidade infantil,
do  quanto  essas  crianças  merecem  o  nosso  respeito,  do  quanto  nós  precisamos
enxerga-las  como  indivíduos  com vontades,  com desejos;  e  nós  estamos  fazendo
justamente o contrário, nós estamos atacando a parte mais frágil da nossa população,
e ao mesmo tempo a parte mais importante dela.

Então é isso. Eu agradeço por esse espaço e deixo a palavra com vocês.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCELO  SILVA:  Muito  obrigado,  doutora
Nathália. Desculpa pelo tempo, acho que... eu que não quis cortar ninguém, interferir
na apresentação, acho que porque está uma discussão superimportante [ininteligível]
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eu  espero  sinceramente  que  as  autoridades,  que  alguém  da  Prefeitura  esteja
acompanhando… de qualquer forma vai ficar gravado.

Eu  acho  que  a  gente  tem  que…  a  nossa  missão  é  divulgar  e  divulgar  as
informações precisas, corretas, com embasamento técnico, embasamento científico, e
é isso que a gente está fazendo, sem politizar nada, simplesmente trazer a discussão
nesta Casa, que é a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo e que ninguém, ninguém
pode interferir na nossa liberdade de expressão, que isso é um direito nosso, é um
direito  constitucional.  O  que  está  acontecendo  com  algumas  redes  sociais
simplesmente é repugnante.

Agora, para fechar com chave de ouro, passo a palavra para o doutor Marcio
Marques, meu amigo, colega, advogado, médico. 

Doutor Marcio, o senhor está com a palavra.

SR. MARCIO MARQUES: Bom dia a todos.

Primeiramente, quero agradecer ao nobre vereador Marcelo Silva, precisamos,
necessitamos, a sociedade civil necessita de políticos como o senhor; e eu falo aqui
muito desprendido de conflito de interesses, como o doutor Bruno Cavellucci falou, não
sou financiado por nenhuma indústria farmacêutica, nenhuma entidade médica, quem
manda no meu CRM e na minha OAB sou eu.

Segundo, eu queria... Eu vou ser bem objetivo com as minhas falas, talvez até
um pouco agressivo. 

Juízes,  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  sociedades médicas,  sindicatos
médicos, deixem de ter partido político; juízes, vocês não são eleitos, quem são eleitos
são os vereadores, deputados, senadores, e governadores, e presidente, vocês não
têm a capacidade de ficar politizando a ciência. 

Eu estou estarrecido porque nos meus 55 anos, eu estou vendo o Ministério
Público do Trabalho, os sindicatos de trabalhadores pedir demissão de funcionários; e
essa brincadeira começou em maio de 2020, quando o The Lancet, que é uma revista
importantíssima, publicou um trabalho cientifico falando contra o tratamento precoce e
quatro meses depois nós vimos que havia 94 mil dados falsos nesse trabalho. Uma
vergonha para uma entidade conhecida. 

E eu cito também o CDC agora, americano, que falou que exacerbou o número
de mortes em crianças, a OMS… grande OMS, né? 

E nós temos visto ações de pessoas sérias como o doutor Aílton Benedito do
Ministério Público Federal, fazendo ação civil pública em cima da Sociedade Brasileira
de  Infectologia, porque, segundo ela, é o: “fica em casa”,  [ininteligível]  em casa e
morra em casa. Não existe nada que pode ser feito. Mas isso não sai na “Globolixo”,
não é isso?
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E  nós  temos  um  trabalho  muito  interessante  do  doutor  Flávio  Cadegiani,
brasileiro, doutora [ininteligível] que é brasileira, reconhecida mundialmente, com 217
mil pacientes aqui no estado aqui do nosso lado, onde se provou claramente sobre o
tratamento precoce. Mas, nossa pauta é outra aqui.  A vasta maioria das infecções
ocorre… pelo vírus, ocorre domicilialmente, no domicílio, Nova York foi um exemplo
disso,  trancou  todo  mundo,  90  e  poucos  por  cento,  92[%],  se  não  me  falha  a
memória, pegaram a Covid.

E eu lamento muito aquelas pessoas que usam máscara dentro de casa. Sugiro
aos senhores irem ao psiquiatra, e se o seu psiquiatra estiver usando máscara, peça
para ele estudar um pouquinho. É muita ciência. Você entra em um restaurante, coloca
a máscara; anda 5 m, senta, tira a máscara; resolve que você vai levantar e se servir,
coloca a máscara; vai lá, se serve, senta e tira a máscara; ou seja, os anões não
pegam Covid. É o fim da picada. É muita ciência como essa que eu estou vendo hoje
em dia, não é?

E, sem falar, eu vou ser muito claro aqui agora: como agir, então? Tivemos
uma aula excelente com o doutor Bruno, da fono, de vários  colegas aqui,  aprendi
muito hoje, mas coube a mim colocar a pulga atrás da orelha desses incompetentes
governadores,  deputados,  senadores,  prefeitos  –  não  é?  –  professores,  entidades
médicas que ficam nessa demagogia, nessa masturbação mental da ciência falando
sobre máscara, que não existe tratamento.

Vamos  lá.  Há  uma pirâmide  no  Legislativo  chamada  pirâmide  de  Kelsen,  a
pirâmide de Kelsen ela regula o ordenamento jurídico, o que vale é abaixo do que não
vale, então nós temos no topo da pirâmide nossa Constituição Federal e as Emendas
Constitucionais. Dali para baixo ninguém manda mais do que isso. Abaixo disso, nós
temos as leis de direitos internacionais, direitos humanos, de direitos internacionais.
Abaixo disso nós temos as leis complementares. Abaixo, as leis ordinárias. E abaixo,
nós temos o decreto. Como pode esse estrupício de decreto querer mandar mais do
que  a  Constituição?  Ou  seja,  decreto  não  é  lei.  Esses  decretos  municipais,  de
governadores, não são leis, lei está lá em cima, decreto não são leis.

Como agir? Chama a polícia, se você está impedido do seu ir e vir; se o seu
professor, diretor de escola, está exigindo a criança usar máscara, se está obrigando o
passaporte vacinal. Máscaras e, inclusive, vacinas nunca foram obrigatórias. A Ação
Direta de Inconstitucionalidade no STF, a 6.586, 6.587 diz: qualquer ato de restrição
da atividade do ir e vir, da entrada e saída de qualquer local, somente deve ser em
decorrência da lei. Decreto não é lei, nem muito menos portarias são leis. Então, as
obrigatoriedades de máscaras não estão na lei.

E eu vejo... e qual é a atribuição disso? O Ministério Público tem que ter… tem
atribuição constitucional de ser o defensor da lei. E o que é que nós estamos vendo
hoje?  O  Ministério  Público  aliado  a  partido  político,  fazendo  ideologia  política,
defendendo essa loucura que está acontecendo,  rasgando a Constituição Federal  e
tristemente  muitas  entidades  médicas  e  médicos  estão  rasgando  o  tratado  de
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imunologia. O art. 15 do Código Civil diz muito claro: ninguém é obrigado a submeter
a tratamento médico ou colocado a risco de vida.

Vimos na aula boa do doutor Bruno que você, lá na frente, você vai pagar com
problemas  médicos;  na  aula  da  fono,  você  vai  ter  problemas  fonoaudiológicos,
psicológicos, psiquiátricos. E no próprio  ECA, no art. 21, fala muito claro e nos arts.
1.631 e 1.630 do Código Civil  diz que o poder é o poder familiar do pai  [falha na
transmissão] e a mãe, quem ensina, quem ensina é a escola, quem educa é o pai e a
mãe. Não me venha eu, defensor fervoroso do, por exemplo, do judaísmo, querer
escola obrigar o meu filho, estou dando um exemplo aleatório, obrigar o meu filho a
comer, por exemplo, carne de porco. Isso é uma outra discussão que nós vamos entrar
aqui, religiosa também.

Mas, o que nós estamos vendo? Então, o Ministério Público, nenhuma entidade
médica, nem diretor de escola, nem o prefeito, nem, seja lá quem for, nenhum desses
malucos da cabeça tem que agir em cima da autoridade do pai e da mãe. O pai e a
mãe escolhem se vai [ininteligível]? O pai e a mãe escolhe isso? [ininteligível] escolhe
educação? É o pai e mãe. E o que fazer, então?

Isso está dentro do art. 146 do Código Penal, é o constrangimento ilegal. No
art. 147 do Código Penal é crime de ameaça. E vou até falar mais, senhor Ministério
Público, defensoria pública, que fica perseguindo: “Ah, vamos mandar para o Conselho
Tutelar”. Isso é crime de abuso de autoridade, está já no crime de [ininteligível] 30, 31
da Lei de Abuso de Autoridade. Crime de perseguição, do 147-A do Código Penal.

E vou falar mais, o Ministério Público tem dito nas suas defesas que a vacinação
e a máscara está na Lei 16.926 de 2019. Não está. Naquela época não tinha Covid,
como é que eu vou pegar uma lei lá de 2019, meados de 19, e falar: “Não, porque
naquela lei…” citar uma lei que não existia naquela época. Então, estão tendo uma
loucura.

Sem falar que o servidor público não pode fazer aquilo que a lei... só pode fazer
aquilo que a lei determina. Decreto não é lei. Vamos lá. Então, se os professores e
outros profissionais que estiverem impedindo de frequentar a escola, a universidade,
seja lá o que for, o que é que você faz? Bom, foi explicado pela pirâmide de Kelsen que
portaria, resolução, decreto não são leis. Art. 5º, inciso II, da Constituição Federal diz
o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer nada que não seja em virtude da lei.
Vamos lá, decreto e portaria não são leis. Qualquer ato que vá contra a lei deve ser
combatido com  habeas corpus,  está no art.  5º da Constituição.  Habeas corpus na
cabeça do diretor de colégio, do secretário de Saúde, do prefeito. E o exercício do
poder familiar do pai e da mãe sobre o menor está no art. 1.630 do Código Civil e está
expresso… está no art. 21 do ECA, do  Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse
poder familiar não pode ser suprimido de ninguém.

E qual pode ser, então, a pena para um diretor de escola que condiciona o
ingresso da criança ao uso de máscara, ao passaporte vacinal? Qual vai ser a pena?
Primeiro, constrangimento ilegal, art. 146 do Código Penal, três meses a um ano de

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
31 de 35

C
M

C
T

R
A

20
22

00
00

7

Assinado com senha por MARCELO DUCHOVNI SILVA.
Documento Nº: 165689-4090 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=165689-4090

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 6ª Audiência Pública de 2022, realizada em 25 de março, às 09h08,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

detenção; crime de ameaça, 147, Código Penal, pena de um a seis meses de detenção
ou  multa;  crime  de  perseguição,  147-A do  Código  Penal  –  exemplo,  o  Ministério
Público está ameaçando mandar para o Conselho Tutelar – manda para a Corregedoria
do Ministério Público Federal. E o que é que é um crime de perseguição? É perseguir
alguém  reiteradamente  ou  de  qualquer  meio  de  ameaça  à  integridade  física  ou
psicológica – diga o absurdo que estão fazendo com as crianças – ou psicológica,
restringindo  a  capacidade  de  locomoção  e  invadindo  ou  perturbando  a  esfera  da
liberdade  ou  privacidade.  E  vou  dizer  além,  o  crime  de  perseguição  ele  está
analogicamente como um crime hediondo. Vejam bem. Então, quando você obriga, faz
esse abuso de autoridade que está no art. 5º, também existe uma pena ali de um a
quatro anos de multa.

E aí, eu vou falar para resumir tudo o que eu falei, já acabando a minha fala, eu
vou deixar uma pergunta que não quer calar aos senhores que estão nos ouvindo e
aos nobres colegas: por que é que isso aconteceu com o mundo? Por que é que o
mundo ficou endoidado, ficou anencéfalo, ficou maluco? Botou um… A máscara é isso
aqui, olha: tapar a boca do povo. Por que é que fez isso? Eu vou explicar porque é que
isso aconteceu. Tá?

Primeiro, sem apologia à religião, nada, mas isso não é uma guerra política,
isso é uma guerra espiritual, independente do seu credo, da sua religião, isso é uma
guerra espiritual. E se ninguém, digo, se alguma pessoa não estudar um pouquinho –
e eu vou dar a resposta do porquê isso aconteceu no mundo agora – estude um
pouquinho, um pouquinho, sobre a nova ordem mundial, que de nova não tem nada,
já tem mais de 1.000 anos.

Mas, Marcio, isso é Teoria da Conspiração.

Pois bem, recentemente em uma emissora que tem o sinônimo de lixo, a pauta
estava assim, embaixo,  assim: “Pauta do dia: Nova Ordem Mundial”, eu li aquilo,  eu
falei assim: “Meu Deus do Céu, quer dizer, então, que agora eles estão falando, assim,
de cara lavada sobre a Nova Ordem Mundial”. Estudem um pouquinho, convido vocês a
estudarem um pouquinho sobre a Nova Ordem Mundial,  vocês vão entender o que é
que aconteceu com essa pandemia, porque é que tamparam a nossa boca com essas
máscaras, porque é que impuseram várias medidas  [ininteligível] e agora nós temos
um suposto candidato que mandava prender gente em praça pública, na praia. 

Olha, é assim, eu, nesses meus 55 anos, de 28 anos de formado, eu vivi para
ver o Ministério Público  do Trabalho defender demissão de trabalhador, Sindicato do
Trabalhador defender demissão de trabalhador, entidades médicas se dividirem com
política e fazerem artigos científicos com erro epidemiológico para dar errado, para
falar: “Não, olha aqui, está vendo? Nós estamos em uma guerra”, você está tomando
tiro de cima para baixo, de baixo para cima, você não tem uma espingarda, não tem
um estilingue; faça igual Davi, derrube o Golias com o estilingue. 

A vida inteira houve reposicionamento de medicamentos na medicina. O Viagra,
senhores,  não  foi  feito  para  impotência  sexual,  os  velhinhos  usavam,  ficavam

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
32 de 35

C
M

C
T

R
A

20
22

00
00

7

Assinado com senha por MARCELO DUCHOVNI SILVA.
Documento Nº: 165689-4090 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=165689-4090

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 6ª Audiência Pública de 2022, realizada em 25 de março, às 09h08,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

animados:  “Será  que  esse  troço  não  serve  para  isso?  O  Viagra  foi  feito  para
hipertensão pulmonar, de artéria pulmonar; Metformina não  foi feito para diabetes;
AZT não foi feito para AIDS, e aí se vê em 2020 uma divisão na classe médica e na
sociedade,  toma  lá,  dá  cá,  aquele  jeitinho  de  Gerson,  e  vendo  a  população…
avançando,  já,  contra  os  adultos e  agora avançando contra  as  crianças.  Explanou
muito bem os meu antecessores. 

A criançada está doida, está tendo depressão, está tendo alucinações. Eu estou
vendo criança — eu ainda sou médico, além de advogado —, eu estou vendo criança
que me  procura, jovem, adolescente, criança, que dorme máscara. Onde se viu um
negócio desses?

Então  eu  quero  terminar  aqui,  agradecer  aqui  ao  vereador  Marcelo  Silva:
parabéns, eu peço a Deus que lhe conceda mais e mais sabedoria e discernimento —
tá, vereador Marcelo Silva?  — porque eu sei que a guerra sua é grande, eu sei que
você sofre pressões de alguns imbecis da política, que estão hoje em dia na política,
por questões e ideologia.

Independente do partido político, independente da sexualidade, independente
da  raça,  da  cor  da  pele,  são  seres  humanos,  nossa obrigação,  como  médicos,  é
defendê-los,  e  a  obrigação  de  quem  está  sentado  em  uma  cadeira  legislativa  é
defender  a  pessoa,  o  ser  humano,  independente do  partido político,  ela  tem uma
ideia…

E vou finalizando agora. Descendente de italiano fala muito, mas vamos lá. 

Não importa se a sua ideia é própria ou é imprópria, se você assimilou ou de
outra pessoa, e na maioria das vezes a nossa ideia é imprópria: nós assimilamos,
amadurecemos a nossa ideia de outra pessoa. Não importa se a sua ideia é própria ou
imprópria,  importa  se  ela  é  verdadeira,  isso é  o  que  importa.  Infelizmente  a  dita
ciência, as narrativas acabaram com a medicina hoje em dia.

Muito obrigado, espero ter ajudado a todos, agradeço imensamente e coloco à
disposição para eventuais questionamentos.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCELO SILVA: Muito obrigado, doutor, pela
explanação,  pelas  palavras,  saiba  que  tenho  um  carinho  e  respeito  enorme  pelo
senhor.

Se alguém quiser fazer algum aparte, algum comentário, eu deixo aqui aberto,
caso contrário, acho que nós já podemos encaminhar para o nosso final.

Queria demais — demais — agradecer o doutor Marcus Pompeu, doutor Bruno
Cavellucci,  doutora  Nathália  Gabioneta,  doutor  Marcio  Marques,  doutora  Juliana
Gabbai,  queria  agradecer  demais  pelo  debate  em  alto  nível,  pela  qualidade  das
apresentações,  pelas  posições  científicas  aqui  colocadas,  muito  obrigado,  minha
gratidão, mesmo. E agradecer a TV Câmara, a todos os telespectadores.
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Dizer que estou fazendo isso, esse debate, trazendo, porque, realmente, eu
acredito, porque eu sei aqui o quanto está sofrendo, o quanto é ruim eu pegar ele na
escola, estar com aquela máscara e como — acho que, alguns comentários — eu chego
no carro: “Filho, tira a máscara", ele não quer tirar a máscara. Então, assim, quando
mexe com as nossas crianças, com os nossos filhos, aqui o pai não aguenta. 

É  aquilo  que  eu  acredito  mesmo,  mas  sempre  com  responsabilidade,  sem
ofender ninguém, sem agredir ninguém. Sempre lutei pela educação, pelas escolas
abertas, por tudo, porque eu acredito que a educação realmente, ela transforma, a
educação de qualidade, sem ideologismo, sem absolutamente nada, fazendo o seu
trabalho de uma forma imparcial e relatando os fatos de acordo com o que eles são,
mais do que isso, sem repressão, porque nós estamos vivendo em um mundo pós-
covid muito confuso, muito atrapalhado, a coisa politizou desde o início.

E quem está sofrendo somos nós que queremos trazer o debate, queremos
debater,  que  temos  a  liberdade  de  nos  expressar,  sem  sermos  repudiados,  sem
sermos pressionados por ninguém. Saibam que, aqui deste parlamentar, pressão para
mim  não  faz  efeito  nenhum,  já  sou  um  vereador  aqui  que  já  tem  um  caminho
percorrido. Então eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Podem me ligar,
podem me mandar mensagem, que eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho
convicção  e  lutando  pelo  nosso  direito  de  liberdade,  que  é  previsto  na  nossa
Constituição Federal.

Então, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez super obrigado por tudo que
vocês estão me dando aqui de respaldo, tá? Isso é verdade, sem vocês aqui, eu não
sei se eu conseguiria levar esse debate adiante, isso me deixa com o coração tranquilo
de que eu tenho vocês ao meu lado, de que eu tenho profissionais capacitados e de
que eu tenho realmente a maior parte da população, das pessoas, dos pais do nosso
lado, isso me traz... deixa o coração tranquilo de que a gente está no caminho certo e
eu vou lutar até o fim para que essas máscaras caiam. 

Eu sei que muita gente que fala: “Mas por que você está debatendo isso? Têm
tantas  outras  coisas  importantes”,  têm,  claro  que  têm,  muitas  outras  coisas
importantes, mas, nesse momento, diante da incoerência da Prefeitura em adotar essa
medida, eu não poderia me furtar em não estar debatendo esse assunto e não estar
lutando por aquilo que eu acredito — então que fique muito claro. 

Têm assuntos importantes? Têm assuntos superimportantes para a gente tratar
no  município,  mas  nesse  momento  o  que  está  afligindo  em razão  da  atitude  da
Prefeitura é isso. E eu, como parlamentar, tenho, sim, que trazer essa discussão para
Câmara, eu tenho o direito também de convocar quem eu quiser para debater na
Câmara também, porque essa é a Casa de Leis, esse é o lugar de debater, não no
Poder Executivo, o lugar de debater é aqui na Casa Legislativa.

Então, muito obrigado a todos. 
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Doutora Tatiana também que ajudou aqui a organizar, muito obrigado. Vocês
me dão, mais uma vez, esse respaldo e essa tranquilidade de que essa discussão é
importante, é fundamental, e não tem cabimento nenhum as crianças permanecerem
de máscaras nas salas de aula.

Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos

– Audiência encerrada às 11 horas e 05 minutos.

[fim da transcrição]

Vereador Marcelo Silva

PRESIDENTE
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