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C L Á U D I A  C O L L U C C I

Jornalistas de saúde e ciência nunca foram tão 
demandados como na pandemia da covid-19, 
um dos eventos mais desafiadores de todos os 

tempos e que já tinha ceifado mais de 60 mil 
vidas no Brasil e mais de 500 mil no mundo até 
o fim de junho.

Além de toda a complexidade de uma cober-
tura dessa envergadura, a intensa disseminação 
de informações falsas tem se caracterizado como 
um dos fatos mais preocupantes e desgastantes 
desse período.

Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou 
ao menos cinco ondas de desinformação sobre a 
doença, de acordo com a Agência Lupa. Rumores 
fantasiosos sobre a origem do novo coronavírus, 
falsos tratamentos e meios de prevenção sem com-
provação científica começaram mesmo antes do 
vírus chegar ao Brasil.

Em seguida, surgiram boatos sobre caixões enter-
rados vazios, hospitais sem pacientes e distorções 
de dados oficiais. Ainda tivemos as supostas 
“curas” por medicamentos cuja eficácia na covid-
19 nunca foi comprovada.

Um exemplo é o uso da cloroquina e da hidro-
xicloroquina. A substância não teve sua eficácia e 
segurança comprovada na infecção pelo coronaví-
rus, mas, por insistência do presidente Jair 
Bolsonaro, passou a fazer parte do protocolo do 
Ministério da Saúde.

Mal a cloroquina saiu dos holofotes, a ivermec-
tina (contra vermes), igualmente sem nenhu-
ma evidência científica na covid-19, ganhou a 
caneta de muitos médicos.

Ao mesmo tempo, pautas importantes sobre 
a subnotificação de casos no país por falta de 
testes eficazes (RT-PCR) em número suficiente 
não caem no gosto popular. Sem eles, não é pos-
sível fazer o rastreamento de contatos dos infec-
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tados e, assim, promover uma volta às atividades 
de forma mais segura.

O mercado está inundado de testes rápidos ven-
didos em farmácias, de qualidade bem duvidosa, 
que mais confundem a população do que ajudam 
porque podem dar muito erro, tanto de falso posi-
tivo como de falso negativo.

Outro desafio para os jornalistas é “peneirar” as 
notícias sobre as várias vacinas que estão sendo 
desenvolvidas. Há duas mais promissoras, a da 
Universidade de Oxford e a chinesa Cinovac. Porém, 
de novo, é preciso cautela em noticiá-las para não 
criar falsas expectativas.

Somado a isso tudo, existem os assuntos “não 
covid”, ou seja, o resto da saúde que ficou para trás 
durante a pandemia, como as cirurgias canceladas, 
os tratamentos interrompidos e o não acompanha-
mento dos doentes crônicos. As emergências car-
diovasculares chegaram a registrar queda de 70% 
de atendimentos. Os registros de cartório apontam 
que houve aumento de mortes em casa.

As razões ainda estão sendo estudadas, mas 
entre as hipóteses estão o fato de que, com medo 
da covid-19, as pessoas retardaram a busca por 
ajuda médica. Muitos serviços públicos também 
foram paralisados durante a pandemia.

Em meio a esse turbilhão, jornalistas vivem tam-
bém momentos de muita incerteza sobre os rumos 
da profissão.

Se a situação já não era das melhores, a crise eco-
nômica gerada pelo coronavírus trouxe doses extras 
de desalento. Demissões, cortes de jornadas de 
trabalho e salários, fim das edições impressas são 
vistos em veículos de comunicação no Brasil e 
no mundo.

Com o trabalho em home office e rotinas altera-
das, outro desafio tem sido manter a saúde mental 
equilibrada. Um plano de autocuidado é fundamen-
tal para evitar que o estresse do momento nos leve 
a um completo esgotamento.

O “novo normal” nas redações ainda é uma incóg-
nita, mas certamente sairemos dessa crise com a 
certeza de que o “bom e velho” jornalismo conti-
nua sendo o melhor remédio contra o obscuran-
tismo desses árduos tempos.


