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A PERSPECTIVA DOS ADULTOS ACERCA DA PANDEMIA DO COVID-19

Os editores da PATHOS, atentos e sensibilizados com o impacto da pandemia
no comportamento de pacientes, familiares, amigos, se propôs a realizar uma
pesquisa qualiquanti a respeito do tema. Com o objetivo de compreendermos mais
claramente as semelhanças e diferenças individuais no enfrentamento desse momento
único da história da humanidade, formulamos quatorze perguntas, algumas fechadas e
as demais abertas. Para tal, optamos por utilizar o Google Forms, uma ferramenta
disponível de coleta de dados de pesquisa na plataforma Google.
No mês de maio, portanto, 174 adultos, de ambos os sexos, com idades entre
19 e 71 anos, generosamente se disponibilizaram a responder a um questionário com
perguntas relacionadas a perspectivas, sentimentos e expectativas durante o
isolamento social, devido a atual pandemia. Os participantes estão localizados, em
sua maioria, na região sudeste do país, mas obtivemos respostas de brasileiros que
residem na Argentina, França e Holanda, assim como de outros estados do Brasil.
Perguntas sobre níveis de ansiedade e tristeza, insônia, alteração do consumo de
álcool e tabaco foram abordadas, assim como mudanças nos relacionamentos
interpessoais e desejos do que fazer após o término da quarentena.
Os editores tiveram o cuidado de manter a identidade dos participantes (todos
generosamente voluntários da referida pesquisa) em sigilo e nenhum dado que possa
identificá-los serão divulgados, mantendo a ética e o cuidado necessários à nossa
prática.
Já podemos adiantar que, como esperado diante do atual cenário mundial, a
insegurança e o medo se mostraram presentes nas respostas, assim como o desejo
de encontrar pessoalmente familiares e amigos, assim que esse momento crítico
estiver terminado. Encontramos também respostas inusitadas, algumas curiosas e
percebemos que a palavra ABRAÇO apareceu centenas de vezes, mas vocês
poderão ver a análise completa de todas as respostas na edição especial COVID-19,
que deverá ser lançada em agosto próximo e contará também com a apresentação da
perspectiva infantil sobre o mesmo tema, utilizando outra metodologia de coleta de
dados. Aguardem!
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