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 Olá, professora!   Ontem, após
sua aula, fiquei muito
preocupada... Por quê as
pessoas tomam remédios que  a
maioria dos cientistas não
recomendam?

 Olá, Francisca! E nossa aula de
ontem, você compreendeu o que foi
discutido? Você tem alguma dúvida?

 Francisca e a professora Paloma, para continuarem estudando o conteúdo trabalhado
na aula, conversam para eliminarem as dúvidas que tenham surgido a partir dos novos
conteúdos apresentados em uma Roda de Conversa on-line.

MEDICAMENTOS x COVID-19
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 Vamos pensar um pouco.... Um medicamento
ou remédio, como a maioria das pessoas
chamam, é um produto farmacêutico, que tem
objetivo profilático, curativo ou paliativo. 

 Ou seja, são usados para
prevenir, curar ou amenizar

um problemas de saúde.

Para Francisca, esse é um momento importante, para que ela conheça a importância de
saber quais os tipos de remédios que existem e para que servem. Assim, ela não vai se
auto-medicar nem usar remédio que não tenha sua eficácia comprovada
cientificamente. A saúde de todos é um bem precioso.

A profa. Paloma verifica que é necessário falar sobre a importância do uso, com segurança, de

medicamentos no tratamento de doenças ainda desconhecidas, como é o caso da COVID-19.



/

 A doença causada pelo coronavírus
SARS-CoV-2, a COVID-19,   ainda está
sendo estudada e, por isso, NÃO HÁ
UM REMÉDIO que cure essa doença.

 Quando alguém adoece  de COVID-19, com
gravidade, é internada em hospitais
preparados para realizar o tratamento
adequado, com profissionais preparados.

 De imediato, Francisca se lembrou do nome de dois remédios que tem sido divulgado,
pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, principalmente Whatsapp,
afirmando que são remédios que curam a COVID-19: a Cloroquina e Anitta (vermífugo).

Sabendo que Francisca está muito preocupada por causa das indicações sobre o uso de

Cloroquina , de "Anitta" (vermífugo) para tratar a COVID-19, a professora esclarece:
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Infelizmente existem pessoas que estão
fazendo propaganda de dois remédios que
NÃO TÊM nenhuma comprovação científica,
sobre sua eficiência contra a COVID-19.

 Estão colocando a vida de muitas pessoas
em risco, pois muitas vão confiar  no que
estão dizendo,  usar o remédio e, poderão
ter problemas sérios, inclusive a morte. 

 E, o que é pior, NÃO VÃO
CURAR a COVID-19! 
Essa situação é muito
grave, professora!

 Com essa frase, dita por Francisca, a profa. Paloma verificou que sua aluna estava
entendendo a gravidade do que está sendo espalhado pelas mídias sociais, inclusive,
por Planos de Saúde e em algumas "igrejas", sobre o uso da Cloroquina.
Lamentavelmente. ..!

Profa. Paloma, a partir dos estudos feitos, analisa a decisão de vários cientistas sobre a

INEFICÁCIA desses medicamentos para a cura da COVID-19, alertando sobre o perigo.
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 Não podemos esquecer que a CLOROQUINA é
usada no tratamento  de malária e doenças
reumáticas (lúpus e artrite reumatoide), com
acompanhamento médico.

 Nenhum dos dois remédios tem
comprovação científica para ser
usado contra a COVID-19. Pelo
contrário, a Cloroquina pode
causar problemas graves no
coração e levar a pessoa a morte.

 Que horror!!!...
O que leva uma pessoa a
fazer propagada de um

remédio que pode causar a
morte de outra  pessoa? 

 Francisca, começa a entender a imensa IMPORTÂNCIA da Ciência, e da necessidade de
um país ter uma Educação de qualidade, que analise e reflita com os estudantes e seus
familiares sobre a importância de ter acesso ao CONHECIMENTO. Ela entende como as
FAKE NEWS (mentiras e desinformação)  fazem muito mal a um povo, a um país!

 Para esclarecer, ainda mais o grave problema de usar a Cloroquina e/ou o vermífugo Anitta

contra a COVID-19, a professora destacou....
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 Francisca, vou te dizer algo muito importante:
SEMPRE busque pesquisar em várias fontes
sobre algo que você ouvir / ver na mídia social.
Não importa quem está passando a mensagem:
PESQUISE!

 Com certeza prof.! Não vou
permitir que ninguém me
diga o que fazer, sem eu ter
a certeza de que me fará
bem. Minha vida é preciosa!

 @jxavier

Para saber mais, PESQUISE:

"KIT COVID": O que diz a medicina baseada em evidências. Disponível

em: https://www.youtube.com/watch?v=hcrbO4BuE-o&feature=youtu.be

OBSERVATÓRIO COVID-19 - FIOCRUZ. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-

19

 Professora Paloma, após verificar que Francisca já não tem mais dúvidas sobre a IMPORTÂNCIA

DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, se prepara para encerrar a Roda de Conversa...


