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Anti-inflamatório agrava 
caso de Coronavírus?

Infectologistas brasileiros dizem 
que é cedo para tirar conclusões, mas 
recomendam cautela quanto ao uso 
de anti-inflamatórios em meio à pro-
liferação do novo coronavírus. O UOL 
ouviu especialistas sobre o alerta feito 
pelo ministro da Saúde francês, Olivier 
Véran, contra o uso de ibuprofeno em 
infectados —segundo ele, esse tipo de 
medicamento pode agravar a pneumo-
nia causada pelo Covid-19.

A maioria dos infectologistas con-
sultados pela reportagem concordou 
com o ministro francês que recomen-
dou o uso de paracetamol (analgésico 
contra dor e febre) em vez de anti-
-inflamatórios. “Tomar medicamentos 
anti-inflamatórios (ibuprofeno, cortiso-
na e outros) pode agravar a infecção. 
Em caso de febre, tome paracetamol. 
Se você já está tomando medicamen-
tos anti-inflamatórios ou em caso de 
dúvida, pergunte ao seu médico”, dis-
se Véran na sua conta no Twitter.

Marcos Lago, coordenador da Co-
missão de Infecção Hospitalar do Hos-
pital Universitário Pedro Ernesto, da 
Uerj (Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro), diz que os efeitos do co-
vid-19 na população ainda estão em 
fase de estudos. Ele contudo vê como 
um sinal de alerta as reações em pes-
soas infectadas que fizeram uso desse 
tipo de medicamento na China e na 
Europa.

“Em relação ao coronavírus, não 
temos certeza absoluta em nada. Para 
ser sincero, ainda não sabemos por 
que não usar [anti-inflamatórios]. Mas 
sabemos que, durante a epidemia ini-
cial, a situação de pessoas com o vírus 
que usaram medicamento para com-
bater a febre piorou”, afirma.

A principal hipótese, segundo Lago, 
é a de que anti-inflamatórios possam 
prejudicar a resposta do organismo ao 
vírus. “O problema é que o ibuprofeno, 
por exemplo, é usado como antitérmi-
co no Brasil. A recomendação é usar 
dipirona e paracetamol para febre, não 
interferindo no processo inflamatório. 
Os anti-inflamatórios podem alterar a 
resposta do organismo ao vírus.”.

Fonte: Notícias UOL

Portaria conjunta suspende atendimento
de balcão, perícias, serviço de atermação

e audiências no JEFs e CEJUC/BA
A Portaria Conjunta DIREF/COJEF/

CEJUC 9948814 suspendeu, no  perí-
odo de 18 a 31 de março de 2020, a 
realização de perícias, audiências de 
conciliação, instrução e julgamento, bem 
como o atendimento no serviço de ater-
mação, no balcão das Secretarias e nas 
Assessorias dos Gabinetes no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais da Seção Ju-
diciária do Estado do Estado da Bahia.

Conforme estabelece a portaria, o 
atendimento agora será efetuado, exclu-
sivamente, através dos e-mails e telefo-
nes disponíveis na tabela abaixo.

O protocolo de petições, manifesta-
ções e pareceres em processos nos quais 
não há assistência de advogado e nos 
processos físicos será efetuado, exclusi-
vamente, por e-mail, devendo a Secreta-
ria da Unidade (Vara, NUCOD e CEJUC) 
confirmar o recebimento para o enviante, 

UNIDADE E-MAIL TELEFONE

5ª Vara 05vara.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4655

9ª Vara sepip.09vara.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4696

15ª Vara 15vara.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4666

21ª Vara sepip.21vara.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4626

22ª Vara 22vara.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4348

23ª Vara 23sepip@trf1.jus.br (71) 3616-4349

NUCOD saa-cojef@trf1.jus.br
(71) 3616-4656
(71) 3616-5672
(71) 3616-5673

CEJUC cejuc.ba@trf1.jus.br (71) 3616-4337

que servirá de protocolo, inclusive para 
efeito de contagem de prazo e tempesti-
vidade. O peticionamento nos processos 
com advogados habilitados continuará 
sendo realizado eletronicamente, via e-
-proc ou PJe.

A Secretaria da Vara certificará a sus-
pensão das audiências e das perícias nos 
processos e procederá com as comunica-
ções pertinentes pelos meios mais céle-
res e eficazes.

Havendo necessidade de perícia em 
regime de urgência, devidamente justifi-
cada, esta deverá ser realizada de forma 
documental ou, no caso de impossibi-
lidade, que seja marcada isoladamente 
pela Central de Perícias, mediante de-
terminação do magistrado condutor do 
processo.

O período previsto de de 18 a 31 de 
março de 2020 poderá ser prorrogado, a 
depender da evolução da pandemia cau-
sada pelo coronavírus.

Dentre outros fatores, a Portaria 
9948814 levou em consideração a 
grande quantidade de partes e advo-
gados que se dirigem, diariamente, à 
sede dos Juizados Especiais Federais, 
notadamente para perícias, audiências 
e serviço de atermação, assm como a 
necessidade de conter a propagação de 
infecção e transmissão local e preservar 
a saúde de magistrados, servidores, es-
tagiários, terceirizados e jurisdicionados 
em geral.

O documento foi assinado no dia 16 
de março pelo juiz federal do Foro, Dir-
ley da Cunha Júnior, pela juíza federal 
coordenadora dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária da Bahia 
(NUCOD/BA) Sandra Lopes Santos De 
Carvalho, e pela juíza federal coorde-
nadora do Centro Judiciário de Con-
ciliação da Seção Judiciária da Bahia 
(CEJUC/BA) Ana Carolina Dias Lima 
Fernandes.


