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INTRODUÇÃO:

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia de COVID-19, após

a rápida disseminação do vírus que teve origem na China (1). Diante do acometimento global pela doença,

pesquisadores de diversos países voltaram-se para a compreensão do funcionamento do vírus, como também

para a identificação de medidas profiláticas, com o desenvolvimento de vacinas, e de tratamento para os

acometidos (2). Diversos medicamentos foram testados em nível laboratorial e clínico na busca de possíveis

tratamentos para a COVID-19 (2). Todavia, nenhum estudo clínico, concluído e com amostra suficiente, foi capaz

de identificar medicamentos eficientes e seguros para o tratamento de COVID-19 em estágios não avançados

(3).

Apesar de, até o momento atual, não ocorrer comprovação científica estabelecida quanto à eficácia de

medicamentos para serem utilizados para a COVID-19 (3)(6), alguns profissionais da área da saúde, figuras

públicas e lideranças políticas defendem o uso de fármacos para o tratamento de contaminados pelo novo

coronavírus (4). Dentre esses medicamentos, encontram-se a hidroxicloroquina (6), a prednisona (7) e a

ivermectina (8), que são amplamente promovidos no Brasil para esse fim, os quais serão abordados no presente

estudo.

Diante das contradições de orientações dos profissionais da área da saúde em relação ao tratamento de

COVID-19, abrangendo as ações precoces e profiláticas, observa-se uma polarização social em relação à

adesão a essas medidas. A duplicidade de recomendações intensificou-se ainda mais com a autonomia de

escolha médica, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em abril de 2020 (5), em aderir ou não

ao uso de terapias para a COVID-19, mesmo sem evidências sólidas quanto à sua eficácia.

Em março de 2021, 33,7% dos profissionais da área da saúde, no Brasil, defendiam o uso de terapias sem

eficácia comprovada contra a COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) (4). Considerando essas

divergências entre os profissionais, evidencia-se a necessidade de compreender a percepção da população

perante o contexto, como decidem quais orientações seguir e as fontes utilizadas para obtê-las. Para a presente

análise, consideramos a percepção de moradores da Vila Paula, ocupação urbana situada em área periférica da

cidade de Campinas-SP.

A ocupação Vila Paula, encontra-se na região norte de Campinas, abriga mais de 180 famílias, em situações

precárias de moradia, saneamento básico e acesso à água. Além disso, os moradores têm dificuldades de

acesso a atendimentos na área da saúde, o que prejudica a obtenção de orientações relacionadas à pandemia
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causada pelo novo coronavírus

Este estudo tem como objetivo compreender a percepção de moradores de ocupações urbanas frente a

duplicidade de orientações médicas quanto ao tratamento de COVID-19, utilizando como referencial as

informações que os moradores da Vila Paula receberam, suas fontes e seus sentimentos quanto ao contexto em

análise. Justifica-se a iniciação pela relevância de se analisar a situação de uma população vulnerável diante de

um cenário contraditório, que parte tanto das orientações divergentes de profissionais da saúde, quanto de

figuras públicas.

METODOLOGIA:

Investigação qualitativa que utilizou entrevistas semiestruturadas com moradores da ocupação Vila Paula.

Foram realizadas 6 entrevistas, feitas de forma presencial, de 15 minutos cada, em média. Algumas ocorreram

dentro do barracão destinado ao programa de extensão supramencionado, e outras nas casas dos entrevistados.

Os conteúdos foram gravados, transcritos e analisados posteriormente.

Participaram da pesquisa moradores da Ocupação Vila Paula, maiores de 18 anos, que tiveram COVID-19.

Para o estudo do conteúdo obtido com as entrevistas, utilizamos as seguintes categorias de análise: Fontes que

os entrevistados seguem; Sentimentos; Noção da duplicidade; Dificuldade no acesso à saúde.

O projeto inicial previa a realização de 20 entrevistas, todavia, a amostra foi interrompida por saturação das

informações obtidas. Durante a atividade de campo, não localizamos muitos moradores que tiveram COVID-19, e

os que tiveram, predominantemente foram atendidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

RESULTADOS:

Na primeira categoria de análise, em relação às fontes de informação que os entrevistados utilizam, predomina o

acesso a redes sociais e internet, de forma cotidiana. Contudo, mesmo com dificuldade em ter atendimentos na

área da saúde, quando a orientação é feita por um médico, parece ter maior validade. A crença em Deus e

depósito da esperança nessa figura também aparece no conteúdo em análise.

Em razão dessa confiança no médico, os pacientes aderem aos tratamentos indicados, mesmo não acreditando

na eficácia dos medicamentos usados para COVID-19, o que observamos em falas dos entrevistados, como:

“Geralmente tudo que o médico passa eu acho que tá certo, porque eles estudam pra isso então eu acredito que

tá certo”; “Muitos médicos falam: toma esse remédio aqui que é bom. Não tem nem como responder, se ele que é

médico tá passando isso, a gente tem que acreditar”.

Observa-se, também, uma tendência ao anseio por receber mais medicações, procurando alívio dos sintomas,

quando disseram: “Eu acho que muita gente deve ter piorado nessa de vai pra casa e toma dipirona”; “Eu sinto

que eles tinham que fazer um remédio mais forte, com mais segurança”.

Quanto à categoria de sentimentos, predomina-se a confusão e insegurança dos indivíduos frente ao cenário

contraditório de orientações quanto a COVID-19, demonstradas nas afirmações: “A gente fica sem saber o que

fazer, o que é verdade e o que não é. Fica meio perdido, sem saber onde ir, o que precisa fazer, meio louco”; “Se

cada um fala uma coisa, aí eu não sei no que acreditar. Fica confuso”.

Os entrevistados relatam receio das reações adversas que poderiam ter, o que o medicamento poderia afetar,

dentre outros fatores. Ainda, observa-se uma frustração no atendimento médico, pela falta de atenção e cuidado,

como visto em “Você se sente meio abalado na hora, o cara nem te deu atenção. Mas a vida da gente é assim”.
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Já analisando a ciência sobre a duplicidade de opiniões quanto ao uso dos medicamentos para COVID-19,

percebe-se que todos os entrevistados, em algum nível, sabem das divergências quanto ao tema, ao dizerem:

“Fizeram um alvoroço todo, uns falam que é falso, outros falam que é verdade”.

“Tem medicamentos que passam na televisão que tem uma procedência duvidosa, então como você diria que

ele funciona para covid? Já sabia que tinha a contradição”. O conhecimento sobre o contexto conflitante se dá,

principalmente, pelo o que foi visto na televisão. Além disso, alguns entrevistados relatam dependência dos filhos

para ter acesso a essas informações, por defasagem de compreensão do que é discutido e por falta de tempo.

Ainda, alguns entrevistados relatam o quanto o tema foi atrelado a questões políticas e ideológicas, em falas

como: “Pode ver que esse negócio de azitromicina, cloroquina ficou igual política, virou uma guerra isso aí. Cê vê

os caras até brigando na rua: larga a mão de ser burro, vai tomar esse negócio aí, cê vai morrer”. Percebe-se,

portanto, a compreensão acerca da polarização de opiniões e quanto aos conflitos sociais envolvidos.

Por fim, em relação à categoria acesso à atenção à saúde, a maioria dos moradores procuravam o centro de

saúde, porém, destacaram que o atendimento era de curta duração e distante, tanto fisicamente como do ponto

de vista da relação entre profissional e paciente. Sentavam numa cadeira do lado de fora e respondiam algumas

perguntas sobre sintomas, sem realizar exames físicos completos. Essa consulta do lado de fora da unidade de

saúde, distante do profissional, não foi considerada um atendimento, como disseram: "No posto de saúde nem

atendia, era do portão pra fora"; "Colocavam uma mesa na frente da porta e falavam com você de longe.

Perguntava se tinha febre e dali já voltava para trás"; "A pessoa nem olha pra sua cara, faz duas perguntas e já

passa receita"; "No centro de saúde só falam que você tem que usar máscara, não deixam nem você entrar lá

dentro".

As orientações que receberam foram de realizar o isolamento domiciliar, fazer o uso de máscara e álcool gel.

Entretanto, havia a expectativa de receberem mais informações, como relatado em: "Não recebi nenhuma

informação do centro de saúde, nem de outros médicos". Com o déficit de atendimento na Unidade Básica de

Saúde (UBS), a maioria dos entrevistados procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Receberam

receitas de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, prednisona e dipirona.

A UBS funcionou quase que exclusivamente para atendimento de casos suspeitos de COVID-19, trazendo

descontentamento para aqueles moradores que buscavam o serviço pensando ter outros problemas e os

afastando, como dito em: "Aí eu nem vou mais lá no posto porque tudo falam que é covid, evito de ficar indo lá".

DISCUSSÃO:

No aspecto de acesso à informação sobre COVID-19, os resultados obtidos evidenciam a prevalência do uso da

internet e de redes sociais. Pode-se relacionar o observado com o fato de que o modelo social atual baseia sua

comunicação através de plataformas digitais, característica do meio técnico-científico-informacional conceituado

pelo geógrafo Milton Santos (9).

Dessa forma, é de se esperar que os indivíduos não procurem diretamente uma Unidade Básica de Saúde para

obter informações, já que as pesquisas através de um Smartphone demandam menos tempo. Com isso,

evidencia-se que a educação em saúde da forma tradicional não alcança as populações, ainda mais quando se

trata de um grupo vulnerabilizado.

Considerando que, mesmo sem ter o contato adequado com as UBSs, os indivíduos afirmam que a orientação

médica possui maior validade, uma estratégia que poderia ser aplicada é o uso de plataformas digitais para

promover educação em saúde. Por meio de grupos no WhatsApp, postagens em redes sociais, dentre outros, os

profissionais da saúde poderiam ampliar o contato com a comunidade a ser atendida e passar as informações
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necessárias, sem o viés político e ideológico presente nos conteúdos divulgados nessas plataformas (10).

Estas ações possuem ainda mais relevância considerando que, durante a pandemia de COVID-19, o

distanciamento entre o centro de saúde e a população se intensificou, já que essas unidades concentraram seus

esforços em conter a disseminação do vírus e fazer a triagem dos casos, indicando a procura de uma atenção

secundária, se necessário.

Diante do prejuízo na relação médico-paciente, as populações encontram nas redes sociais e nas crenças

políticas seu alicerce. Além disso, observa-se um retorno da religiosidade por ausência da resolução científica.

Pode-se relacionar o fenômeno observado com a situação de disseminação da peste negra, por exemplo, em

que a fé foi priorizada, em um período em que a ciência não apresentava as resoluções almejadas pela

população.

Com o avanço das ciências médicas, o poder foi concedido para o médico, ganhando o espaço da antiga fé,

como discutido pelo filósofo Michel Foucault. Os indivíduos tendem a depositar suas esperanças e expectativas

na figura do médico, o qual passa a escolher as condutas terapêuticas.

Somado a isso, a população em análise está inserida em uma sociedade que possui uma cultura de

medicalização, ou seja, existe um anseio e uma naturalidade em se obter medicamentos em excesso. Podemos

relacionar esse fato com o observado nas entrevistas, em que os pacientes almejavam por mais medicações e

criticavam os profissionais que receitavam apenas dipirona. Deve-se considerar ainda o fácil acesso e baixo

custo do uso dessas medicações, fazendo com que países mais periféricos e populações de baixa renda utilizem

ainda mais, sem segurança e eficácia (11).

Este padrão social reflete na conduta médica observada, que receitava diversas medicações para tratar

COVID-19 sem eficácia cientificamente comprovada, mas que chegava mais próximo de atender a expectativa do

paciente.

Outro ponto a ser discutido é que as contradições de condutas para o tratamento de COVID-19 chegaram nas

populações, em geral, principalmente por meio da televisão, nos jornais. Os entrevistados relatam ter ciência da

duplicidade de visões e, ainda, do teor político que a discordância tomou. Compreende-se, portanto, que os

sentimentos de confusão e insegurança descritos pelos entrevistados provém da polarização social e da difusão

de informações com teor ideológico e político sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus (10).

Esse quadro evidencia a falta de campanhas e orientações formais transmitidas pelas unidades públicas de

saúde, que deram lugar a discussões sem fundamentação. Os indivíduos, além de inseguros quanto à eficácia

das medicações, ficam com receio dos efeitos adversos que poderiam ter.

CONCLUSÕES:

Observa-se que o contexto da pandemia de COVID-19 afetou populações vulnerabilizadas tanto no aspecto do

distanciamento do atendimento na área da saúde quanto na intensificação da insegurança em aderir a

tratamentos.

A escolha de uma conduta terapêutica para tratar a COVID-19 foi atrelada a polarização política e ideológica já

existente anteriormente nas sociedades. Isso levou a uma propagação de informações distorcidas para

populações com baixo acesso à saúde, culminando em sentimentos de desconfiança e confusão.

Notou-se, ainda, o atraso na forma de comunicação das UBSs. A educação em saúde, para voltar a ter alcance,

deve se adequar ao contexto social contemporâneo, utilizando plataformas digitais com conteúdos simples,

claros e acessíveis. Assim, orientações quanto às doenças vigentes poderiam ser propagadas com menos

caráter político.
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