
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS CIRURGIAS DO TRATO DIGESTIVO NO BRASIL

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 2ª edição, de 28/03/2022 a 31/03/2022 
ISBN dos Anais: 978-65-81152-56-7

RODRIGUES; Valentina Silva , NEGIDIO; Adson Kevin Cunha , CAMPOS; Myrela
Polyanna Bastos Silva , SILVA; Ester Almeida Carneiro Rodrigues da , SOUSA; Pedro
Henrique Silveira de 

RESUMO

Introdução: A pandemia do Covid-19 iniciou no Brasil em 2020, e causou a
contaminação em massa da população brasileira, sobrecarregando o
serviço público de saúde e causando superlotação. Assim, muitos
procedimentos importantes, mas não urgentes como as cirurgias eletivas,
foram adiados por medidas sanitárias, e por planejamento de que os
principais serviços públicos pudessem estar focados em tratar os
pacientes que contraíram o Coronavírus. Um exemplo disso são as
cirurgias do trato digestivo, que abrangem procedimentos de
reconstrução do trânsito digestivo, hérnias abdominais, gastrectomia,
cirurgias bariátricas e ostomias. Objetivo: Analisar a quantidade de
cirurgias do trato digestivo no Brasil, e fazer uma comparação entre os
períodos pré-pandêmico (2019) e pandêmico (2020-2021) Metodologia:
Os dados foram colhidos da plataforma de dados Tabnet, e selecionado os
períodos anuais de 2019, 2020 e 2021, nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-oeste, Sudeste e Sul. O eixo temático é a cirurgia. Resultados: De
acordo com os dados coletados na plataforma Tabnet, em 2019 foram
realizados 817.194 procedimentos, em 2020 foram realizados 543.960 e
em 2021 560.413 procedimentos cirúrgicos. Comparando o período pré-
epidêmico com o período pandêmico, foi constatado uma queda de 33%
em relação à 2020 e 31,5% em relação à 2021. Pode ser notado que a
preocupação com a segurança biológica ou risco de contaminação foi um
fator determinante nas decisões feitas pelas autoridades, fazendo com
que não houvesse espaço para a sua realização. Isso, causou um aumento
da quantidade de pacientes que necessitam de algum tipo de cirurgia
digestiva acarretando futuramente uma sobrecarga dos hospitais.
Conclusão: Dessa forma, é possível perceber que a pandemia de Covid-19
impactou de diversas maneiras no cotidiano da população brasileira,
principalmente nos serviços de saúde. Ações que visem voltar com a
normalidade dos serviços são importantes, como melhorar a segurança
dentro dos centros cirúrgicos para que procedimentos impactados por
esse período possam ser realizados. Resumo sem apresentação oral.
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