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COLUNA SAÚDE ACONTECE

COVID-19: PREOCUPAÇÃO 
ENTRE MÉDICOS E 
RESPONSABILIDADE  
DE TODOS

Realizada pela Associação Médica Brasileira 
(AMB), em parceria com a Associação Paulista 
de Medicina (APM), a pesquisa Percepção dos 
médicos sobre o atual momento da pandemia 
de Covid-19 mostra o intenso impacto que a 
variante Ômicron/Covid-19 teve na linha de 
frente da assistência médica. 

Dentre os 3.517 profissionais de Medicina de todo Bra-
sil que responderam ao questionário, 87,3% relatam que 
eles ou outros médicos do ambiente de trabalho foram 
acometidos pela doença nos últimos dois meses. 

Além disso, a maioria dos médicos se diz esgotada 
(51,1%) e apreensiva (51,6%). Nutrindo a percepção de 
que os colegas de profissão dos locais em que atuam 
estão estressados (62,4%) e sobrecarregados (64,2%). 

Os médicos que participaram da pesquisa ainda com-
partilham a visão de que haverá mais surpresas difíceis 
no futuro. São cerca de 90% os que creem que novas 
variantes virão. 

A falta de médicos causa preocupação, e é apontada 
por 44,8%. Além disso, na percepção dos médicos, 7 em 
cada 10 brasileiros não estão usando máscaras correta-
mente. 

Eles também opinaram sobre quais pontos o Governo 
deixa claramente a desejar, a exemplo da realização de 
testes. 

O tamanho do estrago das fake news no combate ao 
vírus e na adesão ao esquema vacinal também foi apon-
tado pelos médicos ouvidos pelas Associações.

QUAIS MEDIDAS CONSIDERA SEREM OBSERVADAS 
ADEQUADAMENTE PELA POPULAÇÃO?

QUAIS MEDIDAS CONSIDERA QUE VÊM 
SENDO APLICADAS ADEQUADAMENTE PELAS 
AUTORIDADES DE SAÚDE?

ACREDITA QUE A CIRCULAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS 
(FAKE NEWS), INFORMAÇÕES SENSACIONALISTAS 
OU SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA TEM 
INTERFERIDO NA ADESÃO À VACINAÇÃO?

30,7% - Uso adequado de máscaras

24,1% - Isolamento de suspeitos

22,2% - Nenhuma dessas medidas  
tem sido objeto de suficiente atenção

18,4% - Arejamento/ventilação de ambientes

21,7% - Realização de testes para 
confirmação em todos os suspeitos

12,6% - Evitar aglomerações, reuniões, festas etc.

8,3% - Rastreamento dos contactantes

24,7% - Em nenhuma delas  
há adesão suficiente

A pesquisa ainda traz informações relevantes sobre 
sequelas, avaliação dos gestores públicos e mais. Os da-
dos completos estão disponíveis nos sites da AMB (amb.
org.br) e da APM (apm.org.br).

85% - Sim

15% - Não


