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CARTILHA SOBRE
ESTIGMA E PRECONCEITO
NA COVID-19
SAÚDE MENTAL E A PANDEMIA DE COVID-19

1 Saúde mental e a pandemia de Covid-19

Nesse momento de pandemia, além dos efeitos já conhecidos da doença, temos que muitos
sofrem com um fator que vai para além disso tudo: o preconceito, a discriminação e o estigma
relacionados à COVID-19.
Inicialmente, precisamos responder à seguinte questão:

O que é estigma?
Segundo a Unicef, em parceria com a Organização mundial de saúde, o estigma aparece quando
existe uma associação negativa entre as pessoas ou grupos que possuem certos aspectos de
uma doença especíﬁca.
Esse fenômeno, anaĺ ogo ao preconceito, tem como caracteriś tica o medo de se aproximar e
interagir com o alvo do demérito.Isso signiﬁca que, na situação em que nos encontramos,
muitas pessoas são taxadas, estereotipadas e discriminadas. Um exemplo em escala global é a
sinofobia (sentimento contra a China, seu povo ou sua cultura), em funçao
̃ dos primeiros casos
no mundo terem sido identiﬁcados nesse paiś .
A estigmatizaçao
̃ é especialmente comum em surtos de doença. A história nos mostra que esse
comportamento depreciativo que ocorre em pandemias traz prejuízos às comunidades e
grupos étnicos especíﬁcos. Durante anos, era comum as doenças virais estarem associadas aos
locais ou regiões onde ocorreram os primeiros surtos. As populações desses locais sofreram
com comportamento racista e discriminatório. Foi o caso do Ebola, da síndrome respiratória do
Oriente Médio ou no vírus Zika e agora é o caso da COVID19. Esse estigma afeta a saud
́ e
emocional ou mental dos grupos estigmatizados e das comunidades em que vivem, incluindo
suas famiĺ ias.

FONTE: Weide, J. N., Vicentini, E. C. C., Araujo, M. F., Machado,W. L., & Enumo, S. R. F. (2020). Cartilha para enfrentamento do estresse em
tempos de pandemia. Porto Alegre: PUCRS/ Campinas: PUC-Campinas. Trabalho gráﬁco : Gustavo Farinaro Costa.
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A segunda pergunta que podemos nos fazer é:

Por que a COVID-19 causa tanto estigma?
Existem três fatores que são principais para a resposta dessa pergunta:

1) Por ser uma doença muito recente e desconhecida, ainda há muitos “não saberes”;
2) Temos sempre medo do que não conhecemos;
3) É muito mais fácil associar o medo à “outros”
O medo e a preocupação com o contágio da doença são compreensíveis, pois as pessoas temem
por sua saúde devido ao risco de evolução para as formas graves de manifestação da COVID 19 .
No entanto, esse medo e preocupação podem ser aumentados pela percepção equivocada da
sociedade.
As respostas às doenças são moldadas por sua imprevisibilidade e contágio percebido. Atos
explícitos de racismo e discriminação, bem como sentimentos mais secretos de hostilidade,
geralmente são motivados pelo pânico e pela incerteza embasados em percepções distorcidas
de risco. Esse tratamento pode afetar negativamente tanto aqueles que já possuem a doença,
quanto seus cuidadores, familiares, amigos e até toda a comunidade.
Grupos estigmatizados podem ser submetidos a:

EVITAÇÃO SOCIAL
OU REJEIÇÃO

NEGAÇÃO DE CUIDADOS
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO,
MORADIA OU EMPREGO

VIOLÊNCIA FÍSICA

Segundo a American Psychological Association, a estigmatização de grupos vulneráveis
durante epidemias e pandemias pode colocá-los em risco porque o estigma pode levá-los a
ocultar os sintomas da doença e a não procurar atendimento médico para evitar discriminação.
Informações distorcidas da realidade, fake news e abordagens equivocadas no enfrentamento
da pandemia podem exacerbar a sensação de insegurança na população. Com informações e
conhecimentos corretos publicados em mídias sociais, é provável que haja redução na sensação
de medo e, consequentemente, da estigmatização.
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A partir disso, é importante saber como podemos lidar com o estigma social causado por essa
doença, através de passos simples ( OMS e APA)

PALAVRAS IMPORTAM
Ao se mencionar a doença por coronavírus, algumas palavras
podem ter um signiﬁcado negativo para algumas pessoas (por
exemplo: isolamento, quarentena...). O uso de tais palavras pode
acentuar e perpetuar estereótipos negativos e dar forças para
falsas premissas tanto sobre pessoas quanto sobre a doença, o
que pode inclusive, causar pânico e desumanizar aqueles que são
acometidos por ela.

02

CORRIJA MITOS,ESTEREÓTIPOS E RUMORES
O governo, os cidadãos, a mídia, os inﬂuencers e as comunidades
possuem importante papel na prevenção e até em acabar com o
estigma provocado pela doença. Precisamos ser cuidadosos e
engajados em comunicar comportamentos construtivos sobre o
novo coronavírus, como no ato de não espalhar notícias falsas ao
engajar-se em redes sociais. Todos temos a responsabilidade de
corrigir a linguagem estigmatizante e desaﬁar os mitos.

ENVOLVA PESSOAS INFLUENTES NA SOCIEDADE
Líderes religiosos, líderes empresariais, autoridades eleitas e
celebridades podem ser muito eﬁcazes na modelagem da
comunicação apropriada e na interação positivas com membros
de grupos estigmatizados.
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AMPLIFIQUE AS VOZES DE PESSOAS
QUE TIVERAM EXPERIÊNCIA COM A DOENÇA

A maioria das pessoas que contrai o vírus se recupera e pode ser
reconfortante para o público ouvir suas experiências, principalmente
quando esses indivíduos reﬂetem a diversidade de nossas
comunidades. Da mesma forma, honrar os prestadores de atendimento
de primeira linha pode reduzir o estigma contra esses grupos.
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RETRATE DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS
EM MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Imagens de diversas comunidades trabalhando juntas para
reduzir riscos podem comunicar poderosamente mensagens de
solidariedade e compromissos compartilhados com a saúde e o
bem-estar.
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PROMOVA O JORNALISMO ÉTICO
Relatos da mídia que se concentram no comportamento individual
e na "responsabilidade" dos indivíduos infectados por ter e
espalhar o vírus podem estigmatizar esses indivíduos. Os
consumidores de notícias devem insistir em reportagens
responsáveis da mídia que enfatizem práticas de prevenção,
sintomas para procurar e quando procurar atendimento.

Neste momento, diversas iniciativas gratuitas e on-line tem sido disponibilizadas para ajudar
cidadãos e proﬁssionais de saúde a lidar com as diﬁculdades impostas pela pandemia pela
COVID-19. O hotsite www.coronavirus.ceara.gov.br oferece apoio emocional e psicológico via
whatsapp.

Atendimento Virtual

coronavirus.ceara.gov.br
Whatsapp

85 8439.0647
TeleSaúde 24h

0800 275 1475
3
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Abaixo também estão alguns exemplos de como falar sobre a COVID19 (OMS, IFRC e UNICEF)

Fale sobre a doença do novo
coronavirus (COVID-19)
Não associe locais ou etnias à doença,
este não é um "vírus Wuhan", "vírus
chinês" ou "vírus asiático". O nome oﬁcial da
doença foi escolhido deliberadamente para
evitar a estigmatização - o "co" signiﬁca
Corona, "vi" para vírus e "d" para doença, 19
é porque a doença surgiu em 2019.
Fale sobre pessoas “adquirindo”
COVID-19
Não fale sobre pessoas "transmitindo
COV I D - 1 9 " " i nfe c t a n d o o u t ra s
pessoas" ou "espalhando o vírus", pois isso
implica transmissão intencional e atribui a
culpa. O uso de terminologia
criminalizadora ou desumanizadora cria a
impressão de que as pessoas com a doença
de alguma forma ﬁzeram algo errado ou são
menos humanas que o resto de nós,
alimentando o estigma, minando a empatia
e potenc ialmente alimentando uma
relutância maior em procurar tratamento
o u p a r t i c i p a r d e t r i a g e m , te ste s e
quarentena.
Enfatizar a eﬁcácia da adoção de
medidas de proteção para evitar a
aquisição do novo coronavírus, bem como
triagem, teste e tratamento precoces.
Todos compartilhamos a responsabilidade
por boas práticas de saúde pública. Assim
como sabemos lavar as mãos e manter uma
distância social apropriada, devemos
praticar bons comportamentos quando se
trata de abraçar e valorizar diversos povos e
comunidades.

Fale com precisão sobre o risco da
COVID-19, com base em dados
cientíﬁcos e nos últimos conselhos oﬁciais
de saúde.
Não repita ou compartilhe rumores
não conﬁrmados e evite usar
linguagem hiperbólica projetada para gerar
medo como "praga", "apocalipse" etc.
Fale positivamente e enfatize a
eﬁcácia das medidas de prevenção e
tratamento. Para a maioria das pessoas,
essa é uma doença que eles podem
superar. Existem etapas simples que
todos podemos tomar para manter a nós
mesmos, nossos entes queridos e os mais
vulneráveis em segurança.

Não enfatize
negativo ou
ameaça. Precisamos
ajudar a manter os
segurança.

ou se concentre no
nas mensagens de
trabalhar juntos para
mais vulneráveis em
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