
Em tempos de pandemia, a solidariedade tem que se 
apresentar entre todos nós e é esse exatamente o 

espírito do “Uma Mão Lava a Outra”. 
 

 
 
Uma Mão Lava a Outra é um movimento de advogados que lidam com as 
questões éticas da saúde, e que em tempos de pandemia se reuniram com o 
propósito de prestar suporte e apoio aos profissionais da área da saúde 
durante a crise causada pelo COVID-19.  
É composto Ronaldo Behrens (idealizador do projeto), Frederico Ferri, 
Luciana Dadalto, Mariely Ferreira Macedo, Danielle Barata e Cynthia Pereira 
de Araújo, e é totalmente voluntário. 
O trabalho do Movimento é focado no debate e no esclarecimento de dúvidas 
aos profissionais da saúde, a fim de colaborar para que eles tenham um 
pouco mais de tranquilidade e foco na missão heroica que estão cumprindo.  
Contam também com dois grupos técnicos de apoio, pelo Whatsapp. Um, de 
profissionais de saúde de várias categorias e gestores, para auxiliar em 
questões técnicas, e outro, liderado por bioeticistas, para debater questões 
de recursos escassos.  

 
São três as frentes de trabalho em que o Movimento atua:  
 
1) Produção de FAQs (Frequently Asked Questions), onde se responde 

com referências legais, perguntas mais frequentes de profissionais de saúde 
e mais discutidas juridicamente nos Conselhos de Classe, como por exemplo: 

 
Qual conduta deve adotar o profissional de saúde que for coagido pelo 

seu empregador a assinar termo de recebimento de EPI, cujo ato não tenha 
se verificado na realidade?  

“O profissional de saúde deverá acionar o Conselho de classe e fazer 
denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, que atua em situações de 
desrespeito aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de 
relevante valor social, no campo das relações de trabalho. 



 A Associação Médica Brasileira (AMB) criou também um espaço em 
seu site para denúncias. “A partir dos relatos recebidos, a AMB comunica os 
estabelecimentos apontados, solicita esclarecimentos e a atualização das 
informações e notifica o Ministério da Saúde, o Conselho Regional de 
Medicina (CRM), as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e o Ministério Público”. 

Os equipamentos básicos de proteção individual são: máscara tipo 
N95 ou PFF2; óculos ou Face Shield; luvas; gorro; capote impermeável e 
álcool Gel 70%. 

Além de proteger as equipes, os EPIs também asseguram a saúde do 
paciente, evitando que um médico contaminado e assintomático os contagie. 

Nas situações que coloquem os profissionais de saúde em “risco 
pessoal”, como na falta de EPI, pode dentro da sua autonomia profissional, 
justificar suspensão de suas atividades até que tenha segurança para 
exercer sua profissão. 

Referências: 1. Associação Médica Brasileira; 
2. Ministério Público do Trabalho.” 

 
Os FAQs são divulgados nas redes sociais do Movimento: Insta: 

@mao.lava.outra.covid19, blog: https://maolavaoutracovid19.wordpress.com/blog-2/, e 

pelo Whatsapp. 

As perguntas podem ser feitas por qualquer profissional da área da saúde 

através do e-mail: mao.lava.outra.covid19@gmail.com ou pelo blog. 

 

2) Produção de paper, que é uma publicação mais extensa do que "pergunta 

e resposta" em que o autor discute um tema, trazendo posicionamentos e 

argumentos diversos, de forma sintética e, ao final, se posiciona, normalmente, 

com alguma crítica. O Movimento elaborou um paper sobre algumas questões 

envolvendo o uso de EPI e o cadastro dos profissionais da Saúde por conta da MP 

639 para futuras políticas públicas de combate ao Covid 19. 

 

3) Oferecimento do curso on line para profissionais da saúde – Ética 
na Tomada de Decisão em Saúde: Quais  as condutas que eu, profissional de 
saúde, devo observar frente à escassez de recursos? - abordando  
Autonomia, Beneficência e não  Maleficência no contexto da Pandemia; 
Relação Médico-Paciente e Decisão Médica Compartilhada; Diretivas 
Antecipadas de Vontade e sua Elaboração. 

 
Somos um grupo aberto a outras contribuições; de todos os que 

compartilhem do mesmo propósito, capacidade técnica e conduta ética. 
 
Estamos juntos nessa luta! 
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