Como a pandemia afetou o Lúpus?
Promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um discurso em março de 2020 e em
seguida pelo presidente Bolsonaro, a cloroquina e seu derivado hidroxicloroquina, saíram de medicações
totalmente desconhecidas para as mais famosas do mundo!
Posteriormente, grandes estudos comprovaram sua total ineficácia para o tratamento de Covid-19, porém
o discurso político de se manteve.

E o que aconteceu com as pessoas que realmente precisam usar diariamente essa medicação?
Com a corrida desenfreada às farmácias para compra da Hidroxicloroquina, as pessoas com Lúpus
tiveram enorme dificuldade em conseguir a medicação, muitas delas ficaram meses sem usar o
tratamento o que culminou com a piora dos sintomas.
Por outro lado, a mídia começou a relatar efeitos colaterais graves do tratamento com Hidroxicloroquina
para pacientes com COVID, como arritmias cardíacas, o que fez com que parte das pessoas que já
usavam esse remédio há anos, ficassem com medo de manter o uso e ter efeitos semelhantes,
interrompendo por conta própria o tratamento.
Por último veio outro cenário, e quem já usa esse medicamento para tratamento do Lúpus estaria
“protegido” de ter COVID? Infelizmente alguns pacientes reduziram as medidas restritivas pois
acreditavam estar “protegidos” na pandemia, o que não se mostrou verdadeiro.
Quantas vidas lúpicas foram impactadas por um discurso político? Incontáveis. Em muitas cidades
brasileiras, a distribuição da Hidroxicloroquina pelo SUS continua escassa até hoje, maio de 2021.
Enquanto isso o Lúpus continua invisível para maioria da população que nem sequer sabe de todos
esses fatos que relatei. Como a pandemia afetou o Lúpus? Da pior maneira possível, retirando dessas
pessoas, já tão vulneráveis, a chance de manter seu tratamento cientificamente comprovado.
Que possamos refletir sobre tudo o que vivemos, principalmente sobre os riscos da mistura cruel entre
política negacionista e ciência.
Toda vida importa!
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