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contexto da Covid-19 no Brasil



SOBRE IDEC

Somos o Idec, uma associação de consumidores de 34 anos com a missão de 
promover a educação, a conscientização e a proteção dos direitos dos 

consumidores e a ética nas relações de consumo, com independência 

política e econômica

Atuamos em várias coalizões da sociedade civil neste momento de pandemia



DESINFORMAÇÃO EM SAÚDE: O CONTEXTO BRASILEIRO

Na pandemia, o Brasil viveu um problema grave de desinformação, envolvendo 
o uso antibióticos, com finalidade política.

O contexto da Covid-19 promoveu a potencialização das narrativas 
desinformacionais nos ambiente da saúde e no campo político, com prejuízos 
práticos à vida das pessoas.  Não à toa a OMS cunhou o termo “infodemia” para 
descrever o cenário de sistemática disseminação de conteúdo falso relacionada 
à Covid-19.

WHO. COVID-19 Factsheets: Understanding the Infodemic and Misinformation in the
fight against COVID-19



O CASO DO “KIT COVID”

- Conjunto de medicamentos: 
cloroquina, hidroxicloroquina, 
ivermetcina e azitromicina.

- Defendido especialmente 
pelos governos de Bolsonaro 
e Trump, que também se 
opuseram em maior ou 
menor grau a distanciamento 
social, medidas preventivas e 
vacinas

No Brasil
Protocolo baseado no emprego 
destas substâncias para manejo da 
Covid-19 em ambiente hospitalar ou 
ambulatorial (chamado também de 
tratamento precoce)

Defendido publicamente pelo 
Presidente e seus apoiadores

Propulsionado por estratégias 
amplas de desinformação: disparos 
em massa, influenciadores médicos, 
redes sociais



O CASO DO “KIT COVID”

Contou com o apoio valioso do 
Conselho Federal de Medicina (CFM)

Bolsonaro usou o respaldo do CFM 
para defender o “tratamento 
precoce” na  76ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas

Esgarçamento de conceitos éticos, 
como o de autonomia médica para 
justificar a possibilidade de 
prescrição de medicamentos 
ineficazes

https://www.conectas.org/en/noticias/at-the-un-bolsonaro-delivers-an-anti-
science-speech-and-describes-a-brazil-detached-from-reality/



O CASO DO “KIT COVID”

Pressão política sobre entidades técnicas de 
assessoramento do Ministério da Saúde

A Conitec – órgão de avaliação de tecnologias no SUS - foi 
designada para criar um protocolo novo de manejo da 
Covid-19 (maio/21)

Reuniões foram adiadas
Pressão de representantes do MS para postergar a entrega 
do parecer

Lealdades divididas  entre ciência e política

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2
021/10/19/senadores-apontam-que-conitec-
serviu-de-escudo-para-governo-propagar-
cloroquina



O CASO DO “KIT COVID”

Cooperação do setor privado

Apoio político à presidência da República

No caso de empresas prestadoras de serviços 
de saúde, finalidade “econômica” : não 
internar pessoas

Empresa Prevent Senior
8ª maior operadora de planos de saúde
(509 mil pessoas)

https://www.cnnbrasil.com.br/business/idec-acusa-operadoras-de-
saude-de-imposicao-de-cloroquina-contra-a-covid-19/



O CASO DO “KIT COVID”

Cooperação do setor privado

A empresa divulgou na mídia “estudos” que 
supostamente comprovariam que o 
“tratamento precoce” auxilia na redução de 
internações.

Estudos foram suspensos por não cumprir 
requisitos éticos e seus resultados não foram 
validados por pares.

Coagiu médicos a seguir um protocolo 
baseado nesses medicamentos

https://www.saudenaoeexperimento.com/

Ministério Público abre 
investigações para apurar

É celebrado um acordo para que 
a empresa (i) pare de utilizar 
tais medicamentos; (ii) faça 
retratação pública em jornais de 
grande circulação afirmando 
que os medicamentos são 
ineficazes



KIT COVID COMO ESTRATÉGIA DE NEGACIONISMO

WERNECK ET. AL. Mortes evitáveis por Covid-19 no Brasil. 2021. Disponível 
em:<http://idec.org.br/sites/default/files/sumarioexecutivolb_glw_2_1.pdf
>

- Legitimar o discurso negacionista e a 
estratégia da imunidade de rebanho. O 
governo quis disseminar o vírus (Ventura et. 
Al, 2021)

- Ir contra a saúde pública

- Desconstrução da importância da evidência 
científica, do conhecimento científico 
reconhecido por pares

Ventura et. Al. Crimes against humanity in Brazil's covid-19 response—a lesson to us all. 
BMJ, 2021 https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2625



CONSEQUÊNCIAS
Mais de 600 mil mortos.

Estimativas indicam que nos primeiros 12 
meses de pandemia, cerca de 120 mil mortes 
poderiam ter sido evitadas caso o atual 
governo brasileiro tivesse tomado posições 
distintas em relação ao isolamento social, uso 
de máscaras, coordenação entre diferentes 
regiões dentro do país e, claro, informação 
adequada sobre uso racional de diversos 
medicamentos, entre eles, antimicrobianos 
(Werneck et. al, 2021)
.

Médica Jurema Werneck depõe no Senado brasileiro sobre estimativas de 
aumento de mortes decorrentes da atuação governamental 

WERNECK ET. AL. Mortes evitáveis por Covid-19 no Brasil. 2021. Disponível 
em:<http://idec.org.br/sites/default/files/sumarioexecutivolb_glw_2_1.pdf
>



LIÇÕES APRENDIDAS

Importância da comunicação e perigo da desinformação: Independente do uso 
político, como foi no Brasil, o uso de antibióticos é um tema muito suscetível à 
desinformação.

O setor privado desempenhou um papel importante na disseminação de 
informações falsas, bem como no mau uso de medicamentos. Uso racional é muito 
mais fácil de controlar em sistemas públicos de acesso universal

Posição do CFM, que se esperava técnica, foi política e legitimou o tratamento 
precoce. Já a Conitec teve sua atuação técnica neutralizada e retardada pelos 
membros oriundos do Ministério da Saúde.



GRACIAS


