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Projeto de pesquisa emergencial – Ações durante a pandemia de covid-19 para 

proteger os mais vulneráveis: qual a potência em meio do caos?  

 

 

I - Resumo 

A pesquisa tem o objetivo mapear quais estratégias estão sendo adotadas para o 

enfrentamento da pandemia de covid-19 em populações mais vulneráveis. A questão 

principal do estudo é encontrar estratégias que podem ser replicadas em outras 

comunidades e momentos históricos. Também avaliaremos até que ponto essas iniciativas 

conseguem mitigar as dificuldades estruturais vivenciadas. Apesar das condições 

adversas de seus territórios, lideranças estão mobilizadas de modo criativo e autônomo 

no enfrentamento das dificuldades que afetam suas localidades. Pela capilaridade de sua 

atuação, estão em diálogo permanente com a população e escutam demandas, mediam 

conflitos e conseguem, muitas vezes, buscar respostas alternativas, articuladas, dignas e 

solidárias. Mapearemos ações governamentais e de movimentos sociais em cinco regiões 

do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro (Sudeste), Goiânia (Centro-Oeste), Porto Alegre 

(Sul), Fortaleza e Recife (Nordeste), Belém (Norte). Os dados serão coletados por 

consulta documental; e, no caso dos movimentos, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com o auxílio da plataforma digital Google Meet, aplicadas a 

informantes-chaves selecionados em comunidades dentro de cada capital. Um resumo 

dessa pesquisa já foi aprovado para publicação na Global Health Promotion/Health 

Promotion Internacional e temos o prazo até o dia 10 de julho para encaminhar o 

manuscrito que será submetido à revisão por pares.  

 

II - Introdução  

Resultados preliminares de pesquisa no Brasil obtidos pela Rede de Pesquisa 

Solidária mostram o impacto sistêmico da covid-19 em comunidades mais vulneráveis. 

A fome está presente em 68% delas e dificuldades de trabalho e renda são apontados por 

mais de 60% dos entrevistados. Ainda, uma em cada seis lideranças mencionou a falta de 

informação e/ou a desinformação sobre a pandemia como estando presente em suas 

comunidades (“Pandemia e suas consequências estimulam violência e desesperança em 

comunidades carentes – Jornal da USP”, 2020). A situação é grave e demanda politicas 

públicas que enfrentem diferenciais injustos  de classe, gênero e raça (ESTRELA, 2020).  
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Nosso mapeamento preliminar já indicou, contudo, que, apesar das condições 

adversas de seus territórios, lideranças estão mobilizadas de modo criativo e autônomo 

no enfrentamento das dificuldades que afetam suas localidades. Pela capilaridade de sua 

atuação, estão em diálogo permanente com a população e escutam demandas, mediam 

conflitos e conseguem, muitas vezes, buscar respostas alternativas, articuladas, dignas e 

solidárias.  

Importante assinalar que entidades do campo da promoção da saúde destacam a 

importância do engajamento comunitário para a efetiva comunicação dos riscos e do 

controle da epidemia em contextos locais, principalmente nas comunidades mais 

vulneráveis (SABOGA-NUNES et al., 2020; VAN DEN BROUCKE, 2020). 

O presente artigo utiliza para dialogar com liderança comunitárias brasileiras os 

cinco pontos de discussão apresentados recentemente pela comunidade epistêmica da 

Promoção da Saúde, mas que sintetizam esforços políticos e teóricos dos últimos 34 anos 

de atividade do campo (SABOGA-NUNES et al., 2020). Defendemos que, à medida que 

as discussões em todo o mundo focam temáticas de equidade, sustentabilidade e 

dignidade humana, falta-lhes uma perspectiva sistemática para unir esses temas aos 

esforços que são desenvolvidos focando a prevenção da doença e sua cura no âmbito da 

saúde pública. E aqui, acreditamos, que a promoção da saúde com a sua experiência pode 

oferecer uma abordagem mais integrada no enfrentamento da pandemia. 

No centro da resposta à crise da COVID-19, e no sentido de promoção da saúde, 

está a necessidade de aumentar o controle das pessoas sobre o seu estado de saúde e sobre 

os serviços de saúde, de aumentar também tanto a coesão social como a solidariedade, 

(re) criando confiança pública e responsabilidade coletiva pela saúde e pelo bem-estar da 

população. O envolvimento bem-sucedido da comunidade, apoiada por ferramentas 

digitais para uma comunicação segura, é essencial para lidar com sucesso com esta crise 

e suas múltiplas consequências sociais. Assim, as ações de promoção da saúde têm um 

papel central no empoderamento de comunidades e de indivíduos na adoção de respostas 

efetivas e na gestão dos impactos psicossociais multidimensionais das consequências em 

várias camadas dessa pandemia. A promoção da saúde também tem um papel a 

desempenhar na defesa de investimentos sustentados nos sistemas públicos de saúde, para 

que as nações estejam mais bem preparadas para crises futuras e reconheçam o valor da 

saúde e do bem-estar ao longo da vida. 
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III - Questões de pesquisa 

A questão principal do estudo é encontrar estratégias de enfrentamento da 

pandemia que podem ser replicadas em outras comunidades e momentos históricos. 

Também avaliaremos até que ponto essas iniciativas conseguem mitigar as dificuldades 

estruturais vivenciadas.  

 

IV – Referências Centrais 

 De modo central, utilizaremos princípios propostos em documento de promoção 

da saúde com foco no enfrentamento do covid-19 lançado recentemente  pela Associação 

Europeia de Saúde Pública, a União Internacional de Promoção e Educação para a Saúde  

e a Cátedra de Saúde e Educação da UNESCO (SABOGA-NUNES et al., 2020).  

A diretriz propõe cinco pontos fundamentais da Promoção da Saúde: 

intersetorialidade, sustentabilidade, empoderamento e participação pública, equidade e 

perspectiva de ciclo de vida. Assim, a análise das entrevistas terá inicialmente a 

verificação de como as ações colocadas em curso atendem a esses princípios de promoção 

da saúde. Trata-se, contudo de uma discussão inicial — todos esses pontos serão 

problematizados a partir da perspectiva dos entrevistados. Podemos, eventualmente, 

contribuir para que esses pontos sejam ampliados e rediscutidos a partir da pesquisa.  

Consideramos que todo o enfrentamento da pandemia se dá em meio a 

dificuldades históricas em que determinantes sociais da saúde e iniquidades contribuem 

potencialmente para um desfecho negativo da evolução da doença.  

Essas iniquidades, em meio a desigualdade de renda, atuam em meio a infrações 

graves de direitos humanos, marcadores de raça, entre outros (EVANS; DIDERICHSEN, 

2001). No Brasil, há ainda o desafio duplo de que, além da pobreza e da falta de acesso a 

bens materiais, há também desigualdade de oportunidades,  de acesso à conhecimento, de 

opções e de voz frente ao Estado e à sociedade (BUSS; FILHO, 2006).  

 

V - Metodologia 

Utilizaremos a metodologia de pesquisa qualitativa, com dados primários e 

secundários. Para analisarmos ações governamentais, está sendo realizado uma pesquisa 

documental em sites das Secretarias Estaduais de Saúde dos estados das capitais 

consideradas e do Ministério da Saúde buscando identificar as principais medidas 

adotadas como sugere o documento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

(2020) “A política pública de combate à COVI19 - recomendações para a América Latina 
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e o Caribe”: (1) Proteção para os mais vulneráveis; (2) Medidas fiscais, financeiras e 

monetárias de emergência; (3) Medidas de contenção. 

  Em relação aos movimentos, duas estratégias serão utilizadas: pesquisa 

documental e de notícias para localizar comunidades e informantes; seguida de entrevista 

semiestruturada com os líderes comunitários identificados.   

Para o tratamento dos dados será utilizada a análise de conteúdo (CAMPOS, 2004; 

MINAYO, 1996). A análise de conteúdo consiste em um conjunto de procedimentos cuja 

intenção é penetrar nos significados objetivos superficiais e nos sentidos mais profundos 

da mensagem cuja unidade é a palavra.  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações, 

assim sendo, é destacada neste campo, a importância da semântica para o 

desenvolvimento do método. Entende-se por semântica aqui, a pesquisa do sentido de um 

texto. Pode-se por assim dizer que o método de análise de conteúdo é balizado por duas 

fronteiras: 32 de um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro o território da 

interpretação do sentido das palavras (hermenêutica) (CAMPOS, 2004, p. 612).” 

 Espera-se visualizar os dados sob a lente de um campo objetivo, a princípio mais 

palpável; e sob a lente de um campo simbólico, o que nos remete a uma reflexão sobre os 

limites dos “conteúdos manifestos” e dos “conteúdos latentes” de uma mensagem 

(CAMPOS, 2004). Segundo recomendação de Campos (2004) pretende-se adotar três 

fases de uso da análise de conteúdo no tratamento e interpretação dos dados qualitativos: 

i) Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes; ii) A seleção das unidades 

de análise (ou unidades de significados); iii) O processo de categorização e 

subcategorização.   

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1 – Identificação de ações governamentais na comunidade? Quais? 

2 – Há ações de outras instituições na comunidade? 

3 – Como os serviços de saúde vem ajudando a comunidade? Como se 

estabeleceram as reações da comunidade com os serviços de saúde locais? Que 

informações em saúde a comunidade tem se valido durante a pandemia? Há hospital 

dentro do território ou próximo à comunidade?  

4 – Como são as condições de moradia? Elas permitem o isolamento? 
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5 – A comunidade tem conseguido fazer a quarentena? Que tipo de ações está 

sendo feitas para garantir o isolamento?  

6 – Vocês contam com doações ou financiamento de ações. Quais? 

7 – Há redes de divulgação de informações atuando no território? 

 8 – Profissionais de saúde ou agentes de saúde atuam no território? 

9 – Vocês conhecem o número de moradores, de domicílios? 

10 - Há conhecimento do número de casos e de óbitos? 

11 – Foi feita alguma ação sobre alimentação durante a pandemia? 

12 – Há integração com outras comunidades para o enfrentamento da pandemia? 

13 – Há ações específicas dirigidas a crianças, jovens, mulheres e idosos? Quais? 

14 – O que você destacaria como a ação mais relevante que fizeram? 

15 – Que mudanças você identifica que ocorreram na sua comunidade na relação 

entre os moradores?  

16 – Que lições aprendidas/legados vão ficar para a sua comunidade? 

 

 

VI - Resultados preliminares 

 

Já foi realizado contato com alguns informantes sobre a pesquisa nas cidades de 

São Paulo, Belém e Rio de Janeiro e dependemos da aprovação do comitê de ética, em 

caráter urgente, para prosseguirmos. Também realizamos pesquisa documental em todas 

as secretárias de saúde e no Ministério da Saúde, em que localizamos poucas ou 

inexistentes ações direcionadas aos mais vulneráveis. Sobre as comunidades, as principais 

ações são assistenciais, com distribuição de alimentos, máscaras e kits de prevenção 

(álcool gel, água, sabão). Há, contudo, ações muito inventivas, com potencial para serem 

replicadas em outros territórios: a principal delas é o G-10, núcleo de comunidades que 

integra a Rocinha (RJ), Rio das Pedras (RJ), Heliópolis (SP),  Paraisópolis (SP), Cidade 

de Deus (AM), Baixada da Condor (PA) , Baixada da Estrada Nova Jurunas (PA), Casa 

Amarela (PE), Coroadinho (MA) e Sol Nascente (). Coordenados por Paraisópolis, esse 

núcleo consegue ter o controle de casos do território, distribui doações entre si e; no caso 

de Paraisópolis, medidas inéditas de isolamento, como o uso de duas escolas estaduais 

para o isolamento de casos positivos que não têm estrutura para realizar o isolamento. 
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VII - Plano de trabalho e cronograma 

  

 Junho – 

Semana 1 

Junho – 

Semana 2 

Junho – 

Semana 3 

Junho – 

Semana 4 

Julho 

Semana 1 

Planejamento da 

pesquisa, busca 

documental e 

contato com 

informantes 

X  

 

 

 

 

 

  

Expectativa de 

aprovação no 

comitê de ética  

 X    

Adequação da 

pesquisa: 

entrevista com 

informantes ou 

uso de dados 

secundários  

 X X   

Análise das 

entrevistas  

  X X  

Redação do artigo     X 
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