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Sobre a cartilha 

 

  

Esta cartilha educativa é fruto do trabalho colaborativo entre 
pesquisadores do Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-organismos 
(LBTM) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), do Instituto de 
Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da Universidade Federal de Itajubá 
(UNIFEI) e do Laboratório de Vírus da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Além de abordar aspectos científicos sobre as viroses, nosso 
principal objetivo com este material é promover uma divulgação dos impactos 
socioeconômicos de viroses reemergentes e emergentes.  

Nesse sentido, vislumbramos lançar uma nova visão para as 
determinações do uso de máscaras e distanciamento social, por exemplo, 
destacando a importância dessas ações frente às consequências negativas 
que a COVID-19 acarreta. Contamos com a expectativa de que as informações 
contidas nesse material possam auxiliar toda a comunidade a tomar decisões 
mais assertivas sobre sua saúde. Além disso, que o leitor possa compreender 
como atitudes simples são importantes para conter a disseminação de 
doenças muitas vezes fatais e que podem impactar na renda familiar. Ainda, 
esperamos que os leitores possam compreender a importância da valorização 
da ciência e da pesquisa em diversas áreas do saber. 

Diante dessas expectativas, e com o intuito de popularizar o acesso à 
divulgação da ciência, pessoas externas à comunidade científica foram 
convidadas a ler diferentes capítulos da cartilha e atribuir suas concepções de 
entendimento acerca do texto. Dessa forma, tivemos um retorno sobre a 
compreensão dos leitores, afinal de contas, sabemos que comunicar a ciência 
é um imperativo social, mas, raras vezes consideramos a forma como as 
mensagens chegam aos destinatários. Ao receber críticas, sugestões ou 
elogios dos leitores, percebemos o quão importante é o processo de 
construção conjunta do conhecimento. 

Esperançamos que o ineditismo dessa ação possa contagiar outros 
autores e pesquisadores e que diálogos mais estreitos com toda a população 
sejam uma realidade cada vez mais comum entre os processos de divulgação 
científica. Acreditamos que a transformação social é fundamental para a 
existência de uma cidadania responsável. Unidos, podemos colaborar para a 
construção de uma sociedade mais engajada, e, portanto, contamos com 
todos vocês! 
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CAPÍTULO 1: VIROSES 
 
 

Toda doença causada por um vírus é chamada de virose e, como existe 
uma infinidade de vírus diferentes, que frequentemente causam sintomas 
parecidos, não é sempre que o vírus causador pode ser identificado. Agora 
você já consegue entender o porquê de sairmos do consultório médico com 
um mesmo diagnóstico: “- Você está com virose.” 

Mas, veja bem: não é porque não pode ser identificado imediatamente, 
que o vírus nunca poderá ser diagnosticado! Na rotina do consultório, muitas 
viroses podem ser diagnosticadas de forma clínico-epidemiológica. Isso 
significa que, para entender qual virose está acometendo o organismo, o 
médico precisa investigar o histórico do paciente e verificar se os sintomas 
presentes são muito ou pouco diferenciados de outras viroses. Esse 
profissional também pode saber quando há circulação de determinado vírus 
em determinado local (causando um surto), o que facilita o diagnóstico. 

Resta a dúvida: por que não há diagnóstico definitivo para todas as 
viroses no dia a dia dos consultórios médicos? Porque, muitas vezes, os testes 
necessários para esse diagnóstico requerem mão de obra e equipamentos 
especializados. Além do mais, ainda não existem testes de rotina clínica para 
todos os tipos de vírus existentes. Levando tudo isso em consideração, os 
profissionais de saúde prosseguem com a investigação apenas quando há um 
tratamento disponível, ou quando existe uma ameaça à saúde pública, como 
o que está acontecendo na atual pandemia. 
   
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora que você já sabe o que são viroses, vamos conhecer algumas 
delas? A gripe é uma virose que com certeza você deve estar familiarizado. 
Todos os tipos dessa doença são causados por mutações do vírus Influenza. 
Além da gripe, também são comuns as viroses causadas pelos adenovírus 
(com sintomas relacionados a problemas respiratórios) e as viroses causadas 
pelos rotavírus (com sintomas relacionados a diarreias). 
   
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Além dessas, podemos incluir entre as viroses mais comuns: catapora, 

caxumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatites, dengue, poliomielite, febre 
amarela, varíola, meningite viral, mononucleose (doença do beijo), herpes e 
AIDS. 
      Considerando as diversas viroses, muitas vezes acabamos nos 
confundindo com tanto nome que circula nas mídias, não é mesmo? Mas é 
importante não confundir o nome do vírus com o nome da doença! Para 
esclarecer a você, relacionamos a seguir exemplos de algumas viroses 
(doença) e seu vírus causador (agente patogênico): 
   

Doença Vírus 

Sarampo Measles morbillivirus 

Caxumba Mumps virus 

Rubéola Rubella virus 

Catapora Varicella-zoster virus 

Mononucleose Epstein-Barr virus 

Herpes simples Herpes simplex virus 

Febre da dengue Dengue virus 

Febre Chikungunya Chikungunya virus 

Febre da Zika Zika virus 

Síndrome respiratória do Oriente Médio MERS-CoV 

Síndrome Respiratória Aguda Grave SARS-CoV 

Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) SARS-CoV-2 

   
 
   
 
 

Você sabia que, além de infectar humanos e animais, os 
vírus também podem causar viroses em plantas? Eles são 
chamados de Fitovírus e podem levar à morte da planta ou 
desencadear problemas de crescimento e produtividade, na 
maioria das vezes causando danos como enrolamento das 
folhas e aparecimento de manchas. Os Fitovírus não 
representam riscos à saúde humana, no entanto, geralmente 
causam prejuízos econômicos e de disponibilidade de 
alimentos. Um exemplo que ilustra esse tipo de problema é 
o caso da virose que ficou conhecida como “tristeza da 
laranjeira,” a qual devastou a citricultura paulista no ano de 
1940, causando graves impactos socioeconômicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.1 Vírus: os causadores das viroses 
 

 
Vamos conhecer um pouco mais sobre os causadores das viroses? 

Afinal de contas, por que os vírus atacam nosso corpo? Os vírus são parasitas 
intracelulares obrigatórios, ou seja, precisam utilizar toda uma maquinaria 
celular para poder se replicar (gerar novas partículas virais). Isso acontece 
porque os vírus são acelulares (não possuem células) e, então, não possuem 
metabolismo próprio! Dessa forma, eles conseguem se reproduzir apenas 
quando estão no interior das células de um organismo hospedeiro (aquele que 
o vírus está infectando). Após entrar nas células, os vírus alteram o seu 
funcionamento, e, de posse do controle da maquinaria de reprodução celular, 
ditam novas instruções por meio do seu material genético, a favor da 
multiplicação viral. 
   

 

 

 

 

 

 

   

Os vírus são formados por um capsídeo (envoltório feito de proteínas), 
que protege o material genético em seu interior. Esse material pode ser uma 
fita de DNA ou de RNA, e corresponde à porção dos vírus que dá a eles as 
instruções e as características necessárias para funcionamento. Alguns vírus 
possuem um envoltório extra protegendo o capsídeo, chamado de envelope. 
Nesse caso, o envelope é formado por lipídios (gorduras), proteínas e 
carboidratos. 

 

 



 

Conheça alguns tipos de vírus: 

   

 

   

      O material genético viral pode sofrer mutações (modificações genéticas), 
levando ao surgimento de novos subtipos de um mesmo vírus. Essas 
mutações podem deixar os vírus mais transmissíveis e mais virulentos. Além 
disso, vírus de RNA sofrem ainda mais mutações, porque as enzimas 
responsáveis por sua multiplicação não são capazes de corrigir erros! Esse 
fato representa um dos motivos que justificam que a vacina da gripe deve ser 
tomada todo ano. Sua composição é revisada e alterada anualmente, a fim de 
conferir uma eficácia contra os novos tipos de vírus Influenza circulantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E agora queremos saber: você tem noção do tamanho de um vírus? 
Alguns vírus possuem de 20 a 30 nanômetros, enquanto outros variam de 500 
a 1000 nanômetros, mas... você se lembra que o nanômetro é uma unidade 
de comprimento equivalente à bilionésima parte de um metro? Ou seja, é como 
dividir um metro em um bilhão de vezes!  

Tá difícil de imaginar? Então vamos fazer comparações com objetos que 
você já conhece: o coronavírus, que tem cerca de 120 nanômetros de 
diâmetro, perto de uma bola de tênis (que tem 6,6 centímetros de diâmetro), é 
tão pequeno quanto a cabeça de um alfinete de 5 milímetros de diâmetro em 
relação a uma cidade ou a um lago de 2,75 quilômetros de diâmetro. Ou seja, 
é muito pequeno!!!! 

Sobre o material genético viral é bom lembrar que ele pode sofrer 
mutações (modificações genéticas), levando ao surgimento de novos subtipos 
de um mesmo vírus. Essas mutações podem deixar os vírus mais 
transmissíveis e mais virulentos. Além disso, vírus de RNA sofrem ainda mais 
mutações, porque as enzimas responsáveis por sua multiplicação não são 
capazes de corrigir erros! Esse fato representa um dos motivos que justificam 
que a vacina da gripe deve ser tomada todo ano. Sua composição é revisada 
e alterada anualmente, a fim de conferir uma eficácia contra os novos tipos de 
vírus Influenza circulantes. 

 
 
 

 
 

Fonte: Fields virology/editors-in-chief, David M. Knipe, Peter M. Howley. – 6th ed. 2013. Lippincott Williams & 
Wilkins. Philadelphia, PA, USA. 



 
 
 
 
 

 
 
Você sabia que a nomenclatura “vírus” geralmente é usada 
apenas para se referir às partículas que infectam os 
eucariontes? Isso porque para representar as partículas 
que infectam procariontes, utilizamos o termo 
“bacteriófago”, ou simplesmente “fago.” Atualmente, os 
fagos têm sido utilizados no tratamento de infecções 
bacterianas, contornando o problema da seleção de 
bactérias resistentes que ocorre com o uso frequente de 
antibióticos. 
 
 

 
 

Todas as particularidades dos vírus levam à busca constante por 
medicamentos chamados de antivirais, que atuam especificamente nesse tipo 
de microrganismo. Ao infectar um hospedeiro, cada microrganismo (bactérias, 
vírus, fungos, etc.) possui interações específicas e mecanismos únicos, por 
isso, muitas pesquisas são necessárias para entender essas interações, 
compreender como barrá-las e, a partir de então, desenvolver um 
medicamento específico. 

Mas, infelizmente, enfrentamos um grande problema: encontrar um 
antiviral é algo extremamente complicado, que demanda muito tempo, muitas 
pesquisas e investimento. É por esse motivo que existem poucos antivirais 
sendo comercializados. Você já reparou como a maioria das viroses são 
tratadas? Os médicos utilizam drogas para controlar os sintomas, ou seja: para 
febre usamos um antitérmico; para dor, um analgésico; para quadros 
inflamatórios, geralmente corticoesteróides; e, eventualmente, são utilizados 
antibióticos para prevenir infecções bacterianas oportunistas. Nesses casos, 
as drogas atuam como suportes para que o próprio sistema imunológico lute 
contra os vírus. 

É ainda por esse motivo que, em situações complexas, surge a 
alternativa de se tratar uma infecção viral com algum medicamento já utilizado 
para outras doenças. Ou seja, é possível que um medicamento já existente 
seja testado contra uma virose e apresente eficácia (procedimento conhecido 
como reposicionamento de fármacos). No entanto, ressaltamos que somente 
a investigação científica, baseada em evidências, poderá dizer a utilidade de 
cada medicamento para cada doença! Isso significa que muitos testes 
precisam ser realizados para garantir a eficácia e a segurança de qualquer 
tratamento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.2 Viroses Reemergentes e Emergentes 
 
 

Entre as viroses citadas anteriormente, algumas estão voltando a 
acometer um número significativo de pessoas. Chamamos essas viroses de 
reemergentes porque elas não “apareciam” por muito tempo. Ou seja, são 
viroses consideradas controladas, ou aparentemente erradicadas, que, no 
entanto, retornam a ocorrer na população, podendo apresentar novas 
características biológicas e epidemiológicas. 
      O sarampo, por exemplo, é uma virose de fácil disseminação e 
reemergente sobretudo devido à diminuição da cobertura vacinal (diminuição 
de pessoas tomando vacinas). As pessoas têm deixado de se vacinar 
especialmente por causa dos movimentos antivacinas, que utilizam notícias 
falsas dizendo que as vacinas causam doenças, ou que não são seguras e 
eficazes. Mas há também quem perdeu a percepção de que as doenças já 
existiram, porque elas não circulam mais ou não são mais comuns como 
antigamente (é o caso, por exemplo, da poliomielite). Tem gente que reclama 
até do número de vezes que tem que ir ao posto de saúde para vacinar, acaba 
deixando para depois, e fica com o cartão de vacina desatualizado. Devemos 
valorizar nosso sistema público de saúde (SUS), que nos garante vacinas de 
forma gratuita e universal, não é mesmo? 

Para você ter ideia da gravidade do sarampo, uma pessoa infectada 
pode transmitir para até 18 pessoas, ou 90% das pessoas próximas, que não 
estejam imunes/protegidas. O último caso de sarampo no Brasil tinha sido 
detectado em 2015. Em 2018, porém, ocorreu uma reintrodução importada do 
vírus, por um paciente que foi atendido em Boa Vista, Roraima. No ano 
seguinte, em 2019, foram confirmados 20.901 casos de sarampo em 23 
unidades da federação, afetando 621 municípios e levando a 16 óbitos, sendo 
14 deles em São Paulo. 
 
 

 
 
 
Na contramão dos movimentos antivacinas, devemos 
sempre lembrar que as vacinas são seguras e 
importantes para a saúde pois, além de evitar a 
ocorrência de doenças, podem amenizar sequelas e 
interromper a transmissão em massa dos 
microrganismos. 
 
 
 

 
 

Por outro lado, consideramos que uma virose é emergente quando seu 
aparecimento caracteriza uma nova virose e cujo número de casos tenha 
crescido nos últimos anos. São viroses que inexistiam na espécie humana, e 
que geralmente acarretam graves problemas de saúde pública. Entre as 
viroses emergentes podemos citar as Febres da Zika e Chikungunya. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
A maioria das viroses emergentes são zoonoses, ou seja, viroses que 

comumente se manifestam em animais, podendo ser transmitidas por eles aos 
seres humanos. De maneira geral, as viroses podem surgir de 3 diferentes 
formas: 

 
• Um vírus pode sofrer mutações, no curso de sua evolução natural, e 

caracterizar uma nova variedade viral (lembre-se que vírus de RNA são 
mais susceptíveis a mutações que os de DNA). 
 

• Um tipo de vírus pode ser introduzido, ou surgir pelo modo citado acima, 
em uma pequena população humana ou animal, e, a partir disso, se 
espalhar. 
 

• Um vírus que já infecta uma espécie pode ser introduzido em outro tipo 
de hospedeiro. Chamamos esse fenômeno de transposição da barreira 
de espécies. Um exemplo é o vírus HIV, que infectava primatas e, ao 
atravessar a barreira de espécies, passou a infectar também humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em todo caso, a maioria das viroses se encontra em expansão, tanto 
geograficamente quanto em número de indivíduos acometidos, sempre 
impactando nosso modo de vida. Dessa forma, é bom estar sempre atento às 
medidas de prevenção, adotando cuidados básicos de higiene (especialmente 
limpeza das mãos) e mantendo em dia a vacinação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 2: COVID-19 
 
 

A COVID-19 consiste em um exemplo de virose emergente, que ganhou 
atenção das pessoas atualmente. Trata-se de uma doença causada por um 
coronavírus, transmitido de animais para humanos. A enfermidade recebeu 
esse nome pois foi em dezembro de 2019 que um conjunto de casos foi 
detectado pela primeira vez, na cidade chinesa de Wuhan. Desde então, a 
COVID-19 rapidamente se espalhou pelo mundo, sendo designada como 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março do ano 
de 2020. 

Trata-se também da primeira pandemia não causada por Influenza 
vírus, que, até janeiro de 2021, já havia afetado mais de 200 países, territórios 
ou regiões, com mais de 92 milhões de casos e quase de 2 milhões de pessoas 
mortas pela doença. A seguir, abordaremos o que são os coronavírus 
causadores dessa virose e o cenário da nova pandemia. 

 
    
 

 
Você sabia que algumas de nossas atitudes contribuem 
para o surgimento de doenças transmitidas de animais 
para humanos, como a COVID-19??? Quando 
destruímos habitats selvagens, passam a existir 
interações mais diretas e mais frequentes entre 
pessoas e animais. Como consequência, os patógenos 
ali presentes se espalham mais facilmente, seu 
processo evolutivo se acelera e a ocorrência dessas 
doenças aumenta. Ficou preocupado e deseja evitar 
novas pandemias? Mude seus hábitos de consumo e 
defenda o uso sustentável dos habitats naturais! 
 

 
 
 
 
 

2.1 O que são coronavírus? 

 
 

Os coronavírus (CoVs) podem infectar animais e humanos, causando 
doenças leves, moderadas ou fatais. Pertencem à Família Coronaviridae, 
conhecida desde a década de 1960. São constituídos de RNA (material 
genético), e, além de possuir um capsídeo, são envelopados. No envelope 
desses vírus existem proteínas encrustadas que formam projeções em formato 
de espinhos. Por conta desses espinhos se parecerem com coroas, quando 
visualizados no microscópio, eles receberam o nome de coronavírus. Você 
pode já ter ouvido falar desses espinhos com outro nome, “spike protein” ou 
“proteína S,” mas se referem à mesma coisa. 

 
 
 
 
 



 

 
Além disso, você está lembrado que mencionamos no tópico anterior 

sobre o caso do vírus HIV que infectava apenas primatas? Os coronavírus 
também constituem outro exemplo de um grupo de vírus que podem atravessar 
barreiras de espécies e acometer seres humanos. Todos os coronavírus já 
identificados até o momento são originários de espécies de morcegos, 
camundongos e até mesmo de animais domésticos. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os coronavírus são classificados em quatro gêneros dependendo da 

sua especificidade de hospedeiros: 
 
• Alphacoronavírus; 

 
• Betacoronavírus; 

 
• Deltacoronavírus; 

 

• Gammacoronavírus. 
 

 
Deltacoronavírus e Gamacoronavírus são encontrados em aves 

selvagens e domésticas, enquanto os gêneros Alfacoronavírus e 
Betacoronavírus infectam espécies de mamíferos. 
       Para o gênero Betacoronavirus, já aconteceram casos de transposição 
da barreira de espécies. Por exemplo, na China em 2002, foram verificados 
surtos de doença causada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS-CoV) (Betacoronavírus originalmente de morcegos e civetas). Por sua 
vez, em 2012 na Arábia Saudita, foram verificados surtos de doença 
causada pelo vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio 
(MERS) (Betacoronavírus originalmente de morcegos e camelos). 
       Geralmente, as pessoas são infectadas com coronavírus humanos ao 
longo da vida e nem sequer ficam sabendo. Isso acontece porque essas 
pessoas podem não apresentar sintomas, ou acabam manifestando sintomas 
leves, similares a um resfriado comum. Mas, cuidado! Alguns coronavírus 
podem levar uma parcela da população infectada a um quadro respiratório 
grave, podendo levar até à morte. 
       Conheça abaixo alguns dos coronavírus que infectam humanos e veja 
quais são aqueles que têm mais chances de contribuir para um quadro mais 
grave: 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
A atual pandemia é causada por um coronavírus do gênero 

Betacoronavírus, que provavelmente infectava morcegos e cruzou a barreira 
de espécies, passando a acometer humanos. Estima-se que ele tenha surgido 
da combinação genética e seleção evolutiva de coronavírus que já infectavam 
morcegos e pangolins (um animal muito utilizado na medicina tradicional 
chinesa). Por sua semelhança ao coronavírus SARS-CoV (genoma de RNA 
aproximadamente 82% idêntico), o novo coronavírus foi denominado 
de coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). 
 
 
 

Fique sempre atento para não confundir: 
 

- COVID-19 é o nome da doença (uma virose); 
 

- SARS-CoV-2 é o nome do vírus causador dessa doença; 
 

- Coronavírus é o nome dado aos vírus da Família Coronaviridae. 
 
 
 

 
Na figura abaixo, conheça o SARS-CoV-2, visto com um tipo especial 

de microscópio: o microscópio eletrônico de transmissão. É necessário utilizar 
esse equipamento pois não é possível a visualização das partículas virais nos 
microscópios comuns que conhecemos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NIAID’s Rocky Mountain Laboratories. 
Disponível em: <https://www.niaid.nih.gov/news-

events/novel-coronavirus-sarscov2-images>.  
Acesso em: 15 de outubro de 2019. 

https://www.niaid.nih.gov/news-events/novel-coronavirus-sarscov2-images
https://www.niaid.nih.gov/news-events/novel-coronavirus-sarscov2-images


 
 

Você se lembra que os vírus utilizam alguns mecanismos específicos 
para entrar nas células hospedeiras? No início desse capítulo, mencionamos 
que os vírus SARS-CoV-2 possuem espinhos na superfície do envelope. Pois 
então, as proteínas que formam esses espinhos (spike protein) são 
responsáveis por se ligar à receptores celulares do organismo hospedeiro, 
como se fossem âncoras. Uma vez que o vírus se encontra aderido às células, 
por meio de seus espinhos, fica fácil penetrá-las e utilizar toda sua maquinaria 
para se multiplicar. 

Mas, quais seriam esses receptores celulares aos quais os espinhos se 
conectam? Tanto o SARS-CoV quanto o SARS-CoV-2 se ligam ao receptor 
conhecido como “enzima conversora de angiotensina 2” (ECA2). Essa enzima 
ECA2 é chamada de receptor, porque “recebe” a proteína S, ou seja, ocorre 
uma ligação entre ECA2 e proteína S. Esse receptor é amplamente expresso 
(está presente em grande quantidade) nas células do coração, vasos 
sanguíneos, intestinos, pulmões, rins, testículos e cérebro. No entanto, a 
afinidade do SARS-CoV-2 pelo receptor é maior quando comparada à 
afinidade do SARS-CoV, fato que favoreceu o surgimento dessa nova 
pandemia. 
   

 

   
Agora, você já se perguntou por que as pessoas com doenças crônicas, 

como obesidade, hipertensão e diabetes, são mais suscetíveis a pegar a 
doença e desenvolver quadros mais graves? Isso ocorre porque os receptores 
ECA2 são mais expressos nesses indivíduos. Assim, as chances de o vírus ter 
sucesso na infecção é maior, já que existe uma quantidade maior de 
receptores disponíveis para o vírus se ancorar. 

Como você aprendeu até aqui, o novo coronavírus entra nas células 
humanas através da interação de proteínas presentes nele com as proteínas 
existentes no hospedeiro. Do mesmo modo, inúmeros outros vírus, e outros 
microrganismos, também podem utilizar interações específicas para infectar 
seus hospedeiros (podendo haver mais de uma, inclusive). Todo esse 
conhecimento é muito importante para que os cientistas possam entender o 
mecanismo de funcionamento de uma infecção, e, posteriormente, 
desenvolver métodos para barrá-la. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 Como o SARS-CoV-2 é transmitido? 
 

 
Não é nenhuma novidade que os vírus SARS-CoV-2 determinaram uma 

crise de saúde sem precedentes. Esse vírus rapidamente se espalhou pelo 
mundo porque sua transmissão ocorre de maneira simples, por exemplo, a 
partir de contato com gotículas expelidas por pessoas infectadas. A facilidade 
de transmissão de humano para humano levou a um crescimento acelerado 
no número de casos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
O novo vírus SARS-CoV-2 se espalha rapidamente com uma taxa 
de transmissão variando de 2,24 a 3.58. Ou seja, uma pessoa 
infectada pode transmitir para 2 a 3 pessoas em uma única vez. 
Para se ter uma ideia de como esse índice é alto, vamos comparar 
com o vírus da influenza sazonal H1N1 (surto de 2009) que 
apresentou uma taxa de transmissão de 1,46 a 1,48. 

 

 
 
Após a infecção, a carga viral (quantidade de vírus no paciente) pode 

ser similar em pessoas sintomáticas e assintomáticas. Assim, a disseminação 
pode ocorrer mesmo que não haja qualquer sintoma na pessoa infectada, 
aumentando ainda mais o risco de transmissão. Além disso, o SARS-CoV-2 
possui um período de incubação no organismo humano que pode variar de 2 
a 14 dias. Então, veja bem: mesmo sem apresentar sintomas como febre e 
desconforto ao respirar, ou tossir, uma pessoa pode estar transmitindo o vírus 
por aí. 

 

 
 
 
 
 Também já foi verificado que uma maior carga viral é detectada no 

nariz, em relação à garganta. Nesse sentido, o SARS-CoV-2 se assemelha ao 
vírus da gripe Influenza em seu modo de transmissão. Por todos esses motivos 
é que o uso de máscaras é tão importante e necessário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Você sabia que, como as máscaras de tecido não seguem 
nenhum padrão de confecção, seu nível de proteção 
também é variável? Essas máscaras caseiras não são 
classificadas como equipamento de proteção individual (o 
famoso EPI) e, inclusive, já deixaram de ser aceitas em 
alguns países. É o caso do que já vem acontecendo na 
França e na Alemanha, especialmente devido à ocorrência 
de novas variantes do vírus SARS-CoV-2. Mas, e então, o 
que usaremos para nos proteger efetivamente? 

A máscara cirúrgica é uma opção que protege os 
outros, caso você esteja infectado, mas não lhe confere 
muita eficiência contra aerossóis, além de permitir a 
entrada e a saída de ar pelas suas laterais, fato que 
minimiza a proteção.  

A melhor opção é a máscara profissional (PFF2, 
N95), pois confere a melhor capacidade de vedação e, 
dessa forma, protege tanto você quanto as outras pessoas. 
Você se lembra dos tamanhos dos vírus? Essas máscaras 
conseguem filtrar de 94% a 95% das partículas de 0,3 
mícron, que são as mais difíceis de segurar. 
 

No entanto, sabemos que essas máscaras 
profissionais não são acessíveis para a maioria da 
população e, então, o jeito é utilizar aquela que lhe for 

possível toda vez que sair de casa e sem esquecer de utilizá-las corretamente, ou 
seja, sempre cobrindo boca e nariz!  

Ressaltamos também que, embora as máscaras caseiras não sejam 
certificadas, elas podem ser muito úteis no combate à pandemia por diminuir a 
infecção e a transmissão dos vírus. Lembrando que isso depende muito dos tipos de 
tecido dessas máscaras e, principalmente, se elas se aderem de forma adequada ao 
rosto.   

 
 

 
Então, a principal forma de contaminação é por meio da respiração e da 

inalação de gotículas infectadas dispersas no ar (através de espirro, tosse ou 
fala). No entanto, é também possível haver a transmissão por meio de contato 
com superfícies que tenham sido tocadas por pessoas que estão transmitindo 
o vírus (como botões de elevador, maçanetas, suportes nos transportes 
públicos, celulares, entre outros). Nesses casos, a contaminação ocorre 
quando você toca algum objeto contaminado e, em seguida, toca a sua boca 
ou os seus olhos. Por isso, é muito importante fazer a correta higienização das 
suas mãos com água e sabão, ou com álcool em gel, pois todos nós tocamos 
o rosto com uma frequência muito alta, mas não temos consciência desse 
hábito. E, embora a contaminação por essa via seja pouco provável, já que 
depende também de haver vírus infecciosos nas superfícies, ou seja, que não 
tenham sido inativados pelo ressecamento e pela luz, temos que estar atentos 
a todas as formas de transmissão.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
O contato físico com outras pessoas também deve ser evitado pelo 

mesmo motivo explicado acima, pois uma pessoa infectada pode passar vírus 
para as suas mãos ao tocar a sua boca, ou ao conter uma tosse ou um espirro. 
E se você o cumprimentar com um aperto de mãos, e em seguida tocar os 
seus olhos e boca, poderá se contaminar por essa via. Já o abraço, não 
representa um risco de contaminação por causa do contato físico em si, mas 
pela aproximação física de nossas bocas e nariz durante o abraço, que pode 
resultar na inspiração de perdigotos nesse curto momento de aproximação. 
Portanto, como ninguém prende a respiração para dar abraços, é melhor 
evitar. Por fim, uma outra forma de contaminação é o compartilhamento de 
objetos e alimentos, além do beijo, é claro, pois são vias diretas de troca de 
saliva que contêm muitos vírus. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
Ainda não está convencido da necessidade e importância das medidas 

de prevenção? Cientistas de universidades dos EUA mostraram que vírus 
viáveis (capazes de infectar) foram detectados em aerossóis por até 3 horas. 
Além do mais, o RNA do vírus SARS-CoV-2 também já foi encontrado no 
sangue, em fezes de indivíduos contaminados e até mesmo em esgoto 
doméstico; entretanto, ainda não sabemos se a infecção pode ser adquirida 
por meio da exposição a fluidos corporais não respiratórios. Dessa forma, 
monitorar a presença do vírus no esgoto das cidades pode ajudar a entender 
sua circulação na população. 

 
 
 

 
 
Lembre-se de higienizar o celular, ele também pode ser foco 
de disseminação do vírus. Utilize os álcoois etanol ou 
isopropílico (70%) na forma líquida com um pano macio. Evite 
o uso de álcool em gel ou água sanitária porque podem 
danificar a parte interna e a tela, tirando a proteção anti-
manchas e reconhecimento de digitais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto tempo dura o SARS-CoV-2 nas superfícies? 

Cobre: 4 horas 

horas               
Plástico: 72 horas              Papelão: 24 horas 

horas 
Metal inoxidável: 72 horas 

horas 

*Estudos feitos em laboratórios.  



 

 
 

2.3 Sintomas da COVID-19 
 
 
Além da sua alta taxa de transmissão, os sintomas e o curso da doença 

não são nada agradáveis. As manifestações clínicas da COVID-19 podem 
variar de nenhum sintoma até diminuição ou a perda absoluta do olfato, 
alteração do paladar, febre, tosse, congestionamento nasal, dores de cabeça 
e muscular, sintomas gastrointestinais (enjoos, vômitos e diarreia), perda de 
apetite, inflamação na garganta, dispneia (falta de ar), insuficiência respiratória 
(incapacidade dos pulmões em fazer as trocas gasosas adequadas de 
oxigênio e gás carbônico) e insuficiência renal. 

Além disso o SARS-CoV-2, pode ocasionar um fenômeno conhecido 
como tempestade de citocinas. Mas afinal, o que é isso? Primeiramente, 
vamos entender o que são citocinas: são moléculas produzidas pelo sistema 
imune e que possuem função regulatória, acelerando o processo inflamatório 
para combater infecções. Então, a tempestade de citocinas nada mais é do 
que uma resposta imunológica à infecção. Em resposta ao SARS-CoV-2, por 
exemplo, o sistema imune ocasiona um intenso processo inflamatório no tecido 
pulmonar. Dessa forma, a tempestade de citocinas é apontada como umas das 
principais causas da síndrome respiratória e da falência múltipla de órgãos, 
em indivíduos acometidos pela COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
Lembre-se: cada caso deve ser avaliado individualmente, pois a doença 

pode ter um desfecho diferente em indivíduos com quadros clínicos parecidos. 
É fato que, caso você seja portador de alguma condição crônica, procure 
manter controladas as taxas de açúcar no sangue (para diabéticos), a pressão 
arterial (para hipertensos), por exemplo, e nunca se automedique. Tão logo 
comece a sentir sintomas como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com 
ou sem falta de ar, procure imediatamente uma unidade de saúde de sua 
cidade. 

 
 

 
 
Você sabia que sintomas neuropsiquiátricos também têm sido 
associados à COVID-19? Pesquisadores dos EUA relataram 
como o tratamento utiliza níveis elevados de drogas para casos 
de delírio em pacientes infectados. Melhor ficar por fora de uma 
dessas, não é mesmo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
No Brasil, de cada 100 pessoas infectadas com COVID-19, 

aproximadamente 20 pessoas são hospitalizadas e precisam de oxigênio 
suplementar. Além disso, dessas 20 pessoas hospitalizadas, cerca de 5 
apresentam um quadro clínico extremamente grave, sendo necessário fazer 
uso de um aparelho chamado de ventilador mecânico para respirar (um 
procedimento muito desconfortável e invasivo). Por fim, infelizmente, estima-
se que aproximadamente 4 pessoas de cada 100 infectadas não resistem e 
morrem; esse número não é pequeno, pois, como visto, a taxa de transmissão 
da doença é muita alta. Sem prevenção, este número pode ser alguém da sua 
família ou algum amigo. 

É importante destacar que os casos mais graves são mais comuns em 
indivíduos com mais de 60 anos de idade ou portadores de outras doenças 
(como obesidade, diabetes, hipertensão e doença respiratória crônica). 
Entretanto, os dados existentes até o momento mostram que o óbito também 
pode ocorrer em pessoas mais jovens não portadores dessas doenças. 

 
 
 
 

2.4 Distanciamento Social 
 

 
Como vimos até aqui, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) se espalha 

facilmente e causa uma doença (COVID-19) cujos infectados podem não 
apresentar sintomas (na maioria dos casos). Além disso, devemos considerar 
que o Brasil não possui testes diagnósticos suficientes para toda população. 
Sendo assim, se uma pessoa não sabe que está doente, não irá procurar 
assistência médica e, logo, não será diagnosticada. Agora, imagine isolar uma 
pessoa nessa condição: impossível! Isso tudo representa um sério problema 
quando estamos lidando com um vírus transmitido tão facilmente. Então, 
considerando todo esse contexto, uma das formas de diminuir a velocidade de 
transmissão e o risco de infecção é o Distanciamento Social. 

O Distanciamento Social consiste em ficar longe o suficiente das 
pessoas, ou seja, trocando em miúdos: reduzir a interação social. Bares, 
eventos culturais e esportivos, escolas e estabelecimentos não-essenciais não 
devem ser frequentados quando se pretende cumprir o Distanciamento Social 
(seguindo as recomendações oficiais, nacionais ou locais). Em alguns 
momentos, pode-se adotar o Distanciamento Social Seletivo (DSS). Nesse 
caso, são isolados somente os grupos de risco mais vulneráveis a contrair e a 
desenvolver as formas graves da doença. 

Tudo isso pode ser muito novo para muitos de nós, que nunca na 
história vivenciamos uma pandemia. Embora não seja nada agradável, é a 
atitude mais correta e sensata a ser adotada. Para entender a importância 
dessa medida, perceba que o Distanciamento Social é adotado sempre que 
necessário, como foi o caso da epidemia de Gripe Espanhola em 1918. Além 
disso, você se lembra dos casos assintomáticos? Mesmo pessoas que estão 
se sentindo bem podem estar na fase inicial da infecção, sem nem ao menos 
saber disso. Por essa razão, é necessário adotar o Distanciamento Social, 
longe dessas pessoas, podemos ajudar a controlar a transmissão dos vírus. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Agora, você deve estar se perguntando: “-Mas o quão distante é seguro 

estar de outras pessoas, no caso da COVID-19?” Especialistas afirmam que é 
necessário, no mínimo, 1,5m de distância. Por outro lado, o Ministério da 
Saúde recomenda 2m de distância. De toda forma, o objetivo é simples: manter 
distância para evitar que o número de casos cresça de forma rápida e, 
consequentemente, que mais pessoas precisem de suporte médico nas 
unidades de saúde ao mesmo tempo, o que causaria o colapso do sistema. 
Esse colapso pode ocorrer porque não existem vagas suficientes para atender 
à demanda de muitos pacientes simultaneamente, seja na rede pública ou 
privada. Esse cenário acarretaria mais mortes, que poderiam ter sido evitadas! 
Então, vamos colaborar?! Juntos somos mais fortes! 
 
 

 
 
Mantenha o distanciamento social, e, quando necessário sair de casa, 
utilize sempre uma máscara. Ao chegar em casa, lembre-se de que o 
vírus pode estar aderido às suas roupas e cabelos, por isso, tome um 
banho e deixe as roupas de molho em sabão. 
 
 
 

 

 
O Distanciamento Social por si só não é capaz de reduzir em 100% a 

transmissão do vírus, mas pode dar o fôlego que os sistemas de saúde 
precisam para atender a todos aqueles que necessitem procurá-lo. Para uma 
maior eficiência na contenção da transmissão do vírus, o Distanciamento 
Social deve ser aliado às medidas de higiene, ao uso de máscaras (mesmo 
que caseiras), e à manutenção de uma dieta saudável e balanceada. Além 
disso, lembre-se sempre: cuide do seu bem-estar e da sua saúde mental. 

De fato, um estudo recente mostrou que quando combinados, 
distanciamento social e medidas de higiene (tais como lavar as mãos, usar 
máscaras e desinfectar superfícies compartilhadas), são eficazes em amenizar 
os sintomas clínicos da COVID-19, em indivíduos adultos jovens. Ou seja, 
mesmo que, porventura, uma pessoa se infecte adotando todas essas 
medidas, a doença será mais branda, provavelmente devido à baixa carga viral 
a qual foi exposta. Você se lembra que falamos sobre carga viral nos tópicos 
anteriores? Pois é, as medidas aqui citadas sugerem que, no ato da infecção, 
a quantidade de partículas virais com que se tem contato será menor; isso 
significa menos vírus em seu organismo, o que pode levar a quadros 
assintomáticos da doença. 

Resumindo, se toda a população adotasse corretamente as medidas 
anteriormente citadas, a letalidade da COVID-19 seria reduzida de maneira 
expressiva. É importante estar sempre informado e praticar atitudes 
cautelosas nesse momento atípico. Falando em cautela, você sabia que, além 
do Distanciamento Social, existem outras medidas que podem ser 
implementadas para evitar a propagação do vírus? São elas: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• Isolamento social - tem a finalidade de separar pessoas doentes das 
não doentes, para evitar a propagação do vírus. 
 

• Quarentena - é a separação de pessoas que foram expostas ao vírus, 
mas que podem ou não estar doentes (porque não foram infectadas ou 
porque estão no período de incubação), podendo ser individual ou 
coletiva. 

 
• Lockdown ou bloqueio total - tem a função de interromper qualquer 

atividade por um período. As saídas são permitidas apenas para 
comprar mantimentos ou remédios. 

   

 
 
 
Não se esqueça: ao sair de casa mantenha sempre o 
DISTANCIAMENTO SOCIAL para que não seja necessário 
estabelecer posteriormente outras medidas mais severas, tais 
como a QUARENTENA, o ISOLAMENTO e, especialmente, 
o LOCKDOWN! 
 
 

 
 
 
 
 

2.5  Diagnóstico da COVID-19 
 
 

Antes de falar a respeito do diagnóstico dessa doença, vamos relembrar 
um pouquinho sobre nosso sistema imunológico? Nosso organismo produz 
algumas proteínas denominadas imunoglobulinas, também conhecidas como 
anticorpos. Imagine um exército, qual é a função dele? Combater e eliminar 
um inimigo! De maneira análoga, nossos anticorpos são “soldados” com a 
missão de proteger nossas células dos microrganismos invasores, nesse caso, 
nossos inimigos.  

Quando nosso corpo é “invadido” pela primeira vez por um vírus, como o 
SARS-CoV-2, esses “soldados” são produzidos por células especializadas 
(linfócitos B) para atuar contra os patógenos invasores. Esses anticorpos se 
ligam aos invasores para indicar a outros componentes do nosso “exército” 
que eles devem ser capturados, ou eliminados, ou ainda, a ligação dos 
anticorpos nos invasores por si só será suficiente para inativá-los. 

E, por meio de uma simulação de invasão por esses inimigos, é possível 
treinar o nosso exército para situações de invasões verdadeiras, e o nome 
desse treinamento é “vacinação”! Isso porque nas vacinas são empregadas 
partes dos inimigos invasores, ou mesmo esses invasores desprovidos de 
armas, para estimular nosso organismo a produzir “soldados” que possam 
combater os inimigos numa possível infecção posterior. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Podemos também monitorar a presença desses soldados no nosso corpo 

para descobrir se estamos sendo invadidos por esses inimigos, ou mesmo se 
já fomos invadidos há mais tempo e essa batalha já está ocorrendo. Isso só é 
possível porque o nosso corpo produz diferentes armas nos diferentes 
momentos dessa batalha. A imunoglobulina M, conhecida pela sigla IgM, é a 
primeira a ser produzida pelo sistema imunológico após uma infecção. Logo, 
se em um teste, uma pessoa apresentar altos níveis de IgM – que são reativos 
contra antígenos dos microrganismos –, isso é um indício de que a pessoa 
está começando a montar uma resposta contra os invasores.  

No entanto, se em um teste for constatado que o corpo está produzindo 
imunoglobulina G, cuja sigla é IgG – reativa contra os antígenos – esse é um 
indício de que a infecção já ocorreu a mais tempo, pois essas IgGs são 
produzidas pelo nosso corpo em fases mais tardias da infecção. Portanto, o 
monitoramento de IgM e de IgG nos chamados ‘testes sorológicos’ pode ajudar 
a identificar pessoas que estão doentes naquele exato momento, que já 
tiveram a doença, ou que já foram vacinadas. Por esse motivo, esses testes 
são classificados como indiretos, já que não identificam elementos próprios 
dos invasores, mas sim os “soldados” que os nossos corpos desenvolverem 
em resposta a eles. A seguir, veremos em mais detalhes como os testes 
imunológicos são realizados e interpretados.  

O diagnóstico é sempre realizado pelo profissional de saúde, e será 
solicitado em casos de programas de testagem em massa, nos hospitais, ou 
pela própria pessoa, caso apresente os sintomas da COVID-19. Os exames 
laboratoriais consistem em: 

 
1. Ensaio de RT-PCR (sigla para: transcrição reversa seguida de reação  

com cadeia de polimerase). Esse teste é indicado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), uma vez que identifica a presença do genoma viral. Pode 
ser realizado logo nos primeiros dias de manifestações dos sintomas. Porém, 
necessita de laboratórios, com equipamentos específicos e mão de obra 
especializada. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Teste imunológico. Detecta a presença, ou a ausência de anticorpos 
(IgM e IgG) em amostras coletadas. Recomendado ser realizado após o sétimo 
dia (varia de acordo com cada teste) do início dos sintomas, pois quando o 
teste é realizado no início dos sintomas pode apresentar resultado falso-
negativo. Após ser contaminado, o tempo que o organismo leva para produzir 
anticorpos que possam ser detectados no exame é chamado janela 
imunológica. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. Teste de antígenos. Detecção de antígeno de SARS-CoV-2: A 

agência reguladora dos Estados Unidos aprovou em caráter emergencial os 
testes de antígenos para diagnóstico da COVID-19. Posteriormente, a OMS 
reconheceu-os. Esses testes para pesquisa de antígeno indicam uma infecção 
ativa. A proteína do nucleocapsídeo é o principal alvo. A coleta ocorre com 
amostras obtidas com swab na região nasal ou nasofaríngea. Ele possui alta 
especificidade e sensibilidade moderada e, em alguns casos, o resultado já sai 
após 15 minutos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vale pontuar aqui que a sensibilidade e as características próprias de 
cada um dos testes rápidos variam entre si. Além disso, a interpretação dos 
resultados e as condições ideais de uso dependem das especificações de 
cada um e devem ser feitas pelos profissionais de saúde. Persistindo a 
suspeita de infecção e resultados duvidosos, pode-se solicitar nova realização 
de exame e/ou exames adicionais. 

Vários testes rápidos foram lançados em pouco tempo e, no geral, eles 
nos revelam os possíveis resultados: 
   

IgM IgG Interpretação 

- - 
A pessoa nunca entrou em contato com o vírus ou o exame 
o foi realizado na janela imunológica 

+ - Indica infecção ativa/recente 

- + Indica infecção antiga e supõe imunidade de longo prazo 

+ + Indica infecção ativa evoluindo para a cura 

   

      Algumas universidades públicas brasileiras também 
estão habilitadas a realizar os testes de RT-PCR para a 
COVID-19, ampliando as alternativas para diagnóstico da 
doença e desafogando os laboratórios centrais. No 
entanto, apesar dos esforços, o Brasil ainda possui um 
número muito baixo de testes realizados para cada 100 mil 
habitantes. Ou seja, ainda temos muitos casos 
subnotificados da COVID-19. 
 
 
 
 



 

 

2.6 Mobilização da comunidade científica 
frente à COVID-19 
 
 

A COVID-19 tornou-se marcante por desencadear uma crise de saúde 
pública sem precedentes no período recente da nossa história. Além do grande 
número de pessoas infectadas e, infelizmente, do elevado número de mortes, 
a doença rapidamente ocasionou imensuráveis prejuízos econômicos e 
sociais, que impactaram a população mundial. 

Desde os primeiros casos da COVID-19, a resposta científica tem sido 
extraordinária: medidas globais de redução da transmissão, estruturação de 
dados para análise e, em especial, inúmeros grupos de pesquisa ao redor do 
mundo empenhados na descoberta de novos medicamentos e 
desenvolvimento de vacinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Você sabia que já existem 64 vacinas candidatas à COVID-19 
em fase de avaliação clínica e outras 173 vacinas candidatas em 
fase de avaliação pré-clínica? Esse desenvolvimento acelerado 
representa o esforço da comunidade científica de todo o mundo 
em tentar minimizar os impactos da pandemia! Por isso, você 
não concorda que devemos reforçar a importância da ciência? 
 
 

 
 
 

Mesmo com todo esse esforço da comunidade científica, ainda não 
existem estratégias terapêuticas eficazes contra a doença. Assim, as taxas de 
internação de pacientes com a COVID-19 ainda são altas em muitas regiões 
do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Você se lembra que, no capítulo 1, comentamos sobre a dificuldade de 

encontrar um antiviral? Pois então, a atual pandemia tem nos mostrado a 
importância dos investimentos constantes na ciência e nos pesquisadores. 
Nesse momento crítico, por exemplo, cientistas do mundo inteiro poderão 
desenvolver uma vacina e um antiviral em tempo recorde! Consegue imaginar 
como seriam nossas vidas sem eles? Por isso é tão importante que você 
valorize a ciência e acredite nos cientistas. 

 
 

 
Você sabia que existem inúmeras etapas no desenvolvimento de 
uma vacina, com testes em diferentes animais e em voluntários 
humanos, e que o tempo para sua produção com eficácia garantida 
é de ao menos 12 a 18 meses? Para a descoberta de novos 
fármacos antivirais esse tempo é ainda maior, correspondendo a 
cerca de 10 anos ou mais. 

 
 
 

Enquanto a vacina ainda não havia sido desenvolvida, os países 
implementaram diversas estratégias de supressão e mitigação para controlar 
a disseminação desse vírus na sociedade, incluindo: distanciamento social 
obrigatório, restrições a cuidados médicos não urgentes e fechamento de 
negócios não essenciais. O que temos observado é que as estratégias para 
lidar com a pandemia devem se encaixar na situação de cada país, de acordo 
com suas capacidades e valores epidemiológicos. No entanto, apesar desses 
esforços, a disseminação do vírus SARS-CoV-2 continua ocorrendo. 

E então, diante de tudo isso, o que podemos fazer? Primeiramente, é 
essencial acreditar no que a ciência diz. Ou seja, nada de acreditar que 
aquelas mensagens que chegam nos grupos de WhatsApp, ou que circulam 
nas redes sociais, sejam verídicas, sem antes checar as fontes. Isso porque 
as fakenews podem vir mascaradas com pessoas que supostamente deveriam 
estar ao lado da ciência, e que deveriam ser confiáveis, mas nem sempre são. 
Uma vez informados em fontes seguras, devemos adotar as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde. Lembrando que essas 
medidas são determinadas por uma equipe especializada e publicada em sites 
oficiais, como os da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. 
Esteja sempre atento e verifique a autenticidade das informações que recebe! 

Além disso, é importante ter criticidade ao ler reportagens, 
especialmente em tempos como os que vivemos, em que esperamos 
ansiosamente por uma solução para a doença. Pode ser comum que um jornal 
decida noticiar que determinada droga apresentou eficácia para tratar células 
humanas infectadas com o vírus. Isso não significa que a droga em questão 
funcione efetivamente, e nem que o jornal mentiu. As pesquisas científicas são 
realizadas em etapas, e precisamos respeitar isso, pois elas são 
indispensáveis para garantir a segurança e a eficácia que tanto desejamos. No 
caso do exemplo dado, a droga noticiada ainda precisaria ser testada em seres 
humanos, podendo ou não ser eficaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Resumindo, não devemos sair comprando medicamentos que ainda não 

foram testados exaustivamente, pois essa atitude pode ser perigosa para a 
saúde. E, além disso, devemos avaliar e entender a informação que está sendo 
noticiada, sem deixar nossas expectativas afetivas tomarem a frente da 
situação. 
 
 
 

Se você é usuário de redes sociais, que tal seguir contas que 
divulgam informações científicas e ficar por dentro das novidades 
que acontecem nos laboratórios do Brasil e do mundo? A seguir, 
deixaremos algumas dicas e esperamos que vocês possam 
apreciar o conteúdo científico de uma maneira diferenciada: 
 
@onubrasil; 
@who; 
@bbcbrasil; 
@cienciausp; 
@minasfazciencia. 

 
 
 

Hoje em dia, mais do nunca, estamos muito próximos dos processos 
científicos, e, nada mais justo do que entender um pouco mais sobre o que 
acontece com a nossa saúde e as nossas vidas de maneira geral. Esperamos 
que você compreenda a importância das pesquisas e da aproximação da 
sociedade com a verdade científica. Vamos valorizar a ciência mundo afora e, 
principalmente, a ciência brasileira! A seguir, listamos algumas das 
informações que circulam atualmente na internet. Vamos conferir quais são 
fatos e quais são falsas (fake)? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATO OU FAKE? 

 

- O uso de máscaras é perigoso porque causa intoxicação por CO2 e deficiência 
de oxigênio. 
 
FAKE: Mesmo que o uso prolongado de máscaras possa ser desconfortável, 
elas NÃO causam intoxicação por CO2 e nem deficiência de oxigênio, desde que 
corretamente colocadas.  
 
 
- Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo vírus que causa a 
COVID-19. 
 
FATO: Idosos e jovens podem ser infectados pelo vírus que causa a doença 
COVID-19. Idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes, como 
asma, diabetes e doenças cardíacas, parecem ser mais vulneráveis a adoecer 
gravemente. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A exposição ao sol, ou às temperaturas superiores a 25°C, NÃO protege do 
vírus causador da COVID-19. 
 
FATO: Você pode pegar a COVID-19, não importa o quanto o tempo esteja 
ensolarado ou quente. Países com clima quente também relataram casos de 
COVID-19. 
 
 
- A vacina da gripe aumenta o risco de ficar doente por coronavírus. 
 
FAKE: Tomar a vacina da gripe é importante para conferir proteção contra 
variantes do vírus Influenza, e NÃO diminui e nem aumenta o risco de contrair o 
novo coronavírus.  
 
 
- O pH do novo coronavírus varia entre 5,5 a 8,5, então, para eliminar o vírus do 
nosso organismo, precisamos consumir alimentos que tenham pH acima desses 
valores, como: bananas, abacate, manga e laranjas.  
 
FAKE: Primeiramente, esses valores de pH não são relativos aos vírus, mas ao 
pH do meio necessário para sua entrada nas células. Em segundo lugar, com 
certeza os alimentos citados são muito importantes para a saúde, no entanto, 
não são capazes de eliminar o novo coronavírus (nem sequer qualquer outro 
vírus ou microrganismo).  
 
 
 
 

- Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal, limão e vinagre 
previne contra os coronavírus, além de eliminá-los antes que cheguem aos 
pulmões. 
 
FAKE: Essas medidas NÃO previnem o coronavírus. Ainda não existe medida 
preventiva comprovada. A melhor maneira de se proteger contra o novo 
coronavírus é manter o Distanciamento Social e lavar adequadamente as mãos 
com frequência. 
 
 
 
  

- O vírus que causa a COVID-19 NÃO PODE ser transmitido através de picadas 
de mosquitos. 
 
FATO: Até o momento, não há informações ou evidências que sugiram que o 
novo coronavírus possa ser transmitido por mosquitos. O novo coronavírus é um 
vírus respiratório que se espalha principalmente por meio de gotículas geradas 
quando uma pessoa infectada tosse, fala ou espirra, ou por meio de gotículas 
de saliva ou secreção nasal. Você também pode se infectar ao tocar em uma 
superfície contaminada e, em seguida, tocar seus olhos, nariz ou boca antes de 
lavar as mãos. 
 
 
  - Se o vírus morre com altas temperaturas, estarei seguro ao secar minhas 
mãos no secador de mãos. 
 
FAKE: Os secadores de mãos NÃO são eficazes para matar o vírus que causa 
a COVID-19. Para se proteger, limpe frequentemente as mãos com água e 
sabão, ou álcool 70%.  
 
 
  



 
 

2.7 A busca por um antiviral 
 
 

Para melhor ilustrar as várias etapas das pesquisas científicas, vamos 
avaliar o caso da hidroxicloroquina: um fármaco, aprovado para uso desde 
1955 e utilizado no tratamento da malária, doença causada por protozoários 
(vermes) do gênero Plasmodium, e para diversas doenças autoimunes. 
Considerando a dificuldade de desenvolver novos antivirais, os cientistas 
muitas vezes utilizam o procedimento de reposicionamento de fármacos. Ou 
seja, como opção, são testados medicamentos já existentes. Isso foi o que 
aconteceu com a tentativa de reposicionamento da hidroxicloroquina para 
tratamento da COVID-19. 

As evidências apontam que tudo começou naquele surto dos 
coronavírus SARS-CoV-1 em 2002, na China, está lembrado? Buscando por 
um tratamento, pesquisadores testaram alguns fármacos que já eram 
comercializados e, nos testes in vitro (ou seja, apenas em células no 
laboratório), encontraram que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina 
pareciam inibir a carga viral. No entanto, após o término da epidemia, esses 
trabalhos científicos não progrediram. 

Com o surgimento do SARS-CoV-2 em 2020, e, de posse do 
conhecimento desses resultados antigos, os quais sugeriam eficácia na 
inibição viral, a hidroxicloroquina foi testada em seres humanos, por 
desencadear menos efeitos colaterais quando comparada à cloroquina. Um 
grupo de pesquisadores da França publicou um trabalho mostrando que o 
tratamento de alguns pacientes com hidroxicloroquina chegou a reduzir, ou a 
eliminar, a carga viral, especialmente quando associada à azitromicina (um 
antibiótico). Como esse trabalho apresentava uma solução fortemente 
desejada, a população se entusiasmou e o procedimento ganhou forte apoio, 
inclusive de alguns presidentes, que logo divulgaram a droga como a cura para 
a COVID-19 (a exemplo do que ocorreu no Brasil). 

No entanto, a visão da comunidade científica foi diferente. Outros 
cientistas analisaram o trabalho e perceberam alguns erros, como o pequeno 
número de pacientes testados. Logo em seguida, os próprios autores do 
trabalho reconheceram os pontos falhos. Entretanto, esse cenário polarizado 
e, sem comprovação definitiva de eficácia ou de ineficácia, gerou 
controvérsias: afinal de contas, deveríamos usar a droga e aceitar seus efeitos 
colaterais ou não usar e continuar sem saber se funcionaria ou não? 

Enquanto tanto a população, quanto a comunidade médica, 
permaneciam em dúvidas sobre o procedimento correto a ser adotado, 
cientistas do mundo todo continuaram a realizar outros experimentos. Dessa 
vez, os testes foram executados com maior número de pessoas, em mais de 
um laboratório de pesquisa (com o mesmo protocolo experimental), e com 
grupos mais bem estruturados. Vamos pontuar alguns dos resultados mais 
importantes encontrados em diversos trabalhos: a hidroxicloroquina não foi 
capaz de prevenir a COVID-19; não ocasionou redução da carga viral em 
tratamento precoce da doença; não reduziu a gravidade da doença em 
pacientes com sintomas leves e nem em pacientes 
ambulatoriais; não melhorou os sintomas da doença; e, além de não funcionar 
para todos esses aspectos testados, os indivíduos que receberam a droga 
tiveram mais efeitos colaterais do que aqueles não-tratados. 

 
 
 
 
 



 

 
Então, preste bastante atenção: a comunidade científica provou que a 

hidroxicloroquina não funciona como forma preventiva e nem como tratamento, 
apresentando uma taxa significativa de efeitos colaterais! Agora, você pode 
estar se perguntando: “mas eu já ouvi relatos de pessoas que usaram 
hidroxicloroquina e se recuperaram da COVID-19, como isso aconteceu?” A 
explicação é que o próprio sistema imunológico dessas pessoas foi capaz de 
combater efetivamente o vírus, da mesma forma como se recuperam de uma 
gripe! Ou seja, mesmo se não tivessem realizado um tratamento com 
hidroxicloroquina, essas pessoas teriam se recuperado! 

Com a finalidade de comprovar que o fármaco é ineficaz como 
tratamento para a COVID-19, alguns cientistas também experimentaram a 
droga em macacos, testando doses altas e baixas, administradas em 
diferentes dias pós-infecção. Os resultados mostraram que o grupo placebo 
(macacos que receberam água ao invés de hidroxicloroquina) não apresentou 
diferença em relação aos macacos tratados com o fármaco. Ou seja, mais uma 
evidência de que a droga não funciona! 

Se você ainda está com a pulga atrás da orelha com essa história toda, 
vamos entender um pouco mais sobre o que acontece a nível celular? Você 
se lembra das explicações sobre o vírus SARS-CoV-2 no item 2.1 desse 
capítulo? As proteínas S, que formam os espinhos, se ligam aos receptores 
celulares ECA2, e, em seguida, o material genético do vírus é liberado para o 
interior da célula. Para que esse processo ocorra, essa proteína precisa ser 
quebrada em duas partes (ou, em termos científicos, clivada em duas 
subunidades). Essa quebra pode ser realizada pela enzima catepsina L (CatL), 
que atua de maneira dependente do pH (funciona em pH baixo), ou pela 
enzima TMPRSS2, que, por sua vez, age independentemente do pH. 

Esses nomes são complicados, né?! Para simplificar, vamos chamá-las 
apenas de enzima A e enzima B, e representá-las por símbolos: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eu só trabalho se o pH 

estiver baixo. Nada de 

trabalhar em pH alto.  

 

Catepsina L (Cat L) = ENZIMA A 

TMPRSS2 = ENZIMA B 

Fala sério, né?! Eu 

trabalho sempre, não 

importa em qual pH!!!  

 



 

 
Os primeiros experimentos com a hidroxicloroquina foram realizados em 

células Vero, que são células epiteliais retiradas dos rins de macacos-verdes 
africanos. Elas são comumente utilizadas pelos cientistas e consideradas 
como modelos pela Organização Mundial da Saúde para produção de vacinas 
e para testes de avaliação de toxidade de fármacos ou de outras substâncias. 
Nos laboratórios de pesquisa, as células Vero são muito utilizadas para testar 
a eficácia de antivirais, e, por esse motivo, os primeiros experimentos foram 
realizados nessa linhagem celular. 

Nas células Vero, existe uma maior quantidade de enzima A, em relação 
à enzima B, e, então, os vírus utilizam preferencialmente a enzima A para 
quebrar a proteína S e entrar nas células. Quando tratadas tanto com a 
cloroquina quanto com a hidroxicloroquina, o pH foi elevado, e, a infecção por 
SARS-CoV-2 foi inibida, uma vez que a enzima A funciona somente em pH 
baixo. Com base apenas nesse experimento, podemos sugerir que as drogas 
apresentam eficácia, não é mesmo? Afinal de contas, elas impediram a 
infecção viral. Mas não é bem assim que a ciência funciona, e mais 
experimentos são necessários para confirmar essa hipótese! 

Você se lembra que os receptores ECA2, aos quais os vírus se ligam, 
estão presentes em grande quantidade nas células pulmonares? Dessa forma, 
a próxima etapa da pesquisa científica poderia consistir na avaliação da 
eficácia das drogas nesse tipo de célula, não acha? Foi isso mesmo o que 
alguns pesquisadores fizeram. Então, foi escolhida a linhagem CALU-3, de 
células de adenocarcinoma de pulmão, pois poderia ser um modelo melhor 
para analisar a infecção pelo vírus. 

Nas células CALU-3, ao contrário das células Vero, existe uma baixa 
quantidade das enzimas A e altos níveis da enzima B. Então, agora os vírus 
utilizam preferencialmente a enzima B para quebrar a proteína S e entrar nas 
células, por meio de um processo que independe do valor do pH local. Ou seja, 
quando as drogas cloroquina e hidroxicloroquina elevaram o pH, nada foi 
alterado na função da enzima B, que continuou a quebrar a proteína S. Como 
resultado, os vírus continuaram conseguindo entrar nas células. Dessa forma, 
quando testadas em células pulmonares, as drogas não foram capazes de 
reduzir ou eliminar a carga viral. Você conseguiu perceber que, já que a 
enzima B não depende de pH para atuar, o mecanismo de entrada dos vírus 
não foi influenciado pela presença das drogas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CatL (Enzima A) (Depende de baixo pH)  

   TMPRSS2 (Enzima B) (Independe de pH) 

Célula CALU-3 (pulmonar) 

Cloroquina e  
Hidroxicloroquina  

(elevam o pH endossomal) 

Célula Vero (epitelial) 



 

 
Mesmo assim, ainda não podemos concluir como funciona exatamente 

o mecanismo de ação das drogas em questão. Os experimentos nas células 
de pulmão sugerem que as drogas não atuam na clivagem dependente de pH, 
e por isso não são capazes de inibir a infecção viral. Entretanto, mais 
experimentos são necessários para comprovar todo esse processo. A questão 
é que, até o momento, já vimos que tanto a cloroquina quanto a 
hidroxicloroquina não são capazes de reduzir ou eliminar os vírus em células 
de pulmão, em macacos e em pessoas infectadas! Ou seja, evidências mais 
que suficientes para descartar a possibilidade de uso dessas drogas, não 
concorda?! 

Todo esse cenário que acabamos de explicar é similar para as demais 
drogas que rapidamente são consideradas como soluções milagrosas. 
Podemos citar a ivermectina como outro exemplo, pois não existem trabalhos 
científicos que suportem sua utilização! Após a Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS) realizar uma revisão de todos os estudos de janeiro a maio 
de 2020, foi constatado que as evidências existentes eram fracas para 
chegarem a uma conclusão sobre os benefícios e os danos. Para essa droga, 
existe inclusive uma nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
contra seu uso tanto como medida preventiva, quanto para tratamento da 
COVID-19. Ou seja, mais um exemplo de uma droga que não foi a solução 
milagrosa. 

Também ressaltamos que os pesquisadores responsáveis pelos 
estudos envolvendo hidroxicloroquina e cloroquina já se retrataram com toda 
a comunidade científica. Ou seja, a respeito do trabalho publicado em maio de 
2020, os autores assumiram que os dados estavam equivocados e que as 
drogas em questão não são eficazes para tratamento da COVID-19.  

Sendo assim, ainda não existe nenhuma droga comprovada para 
tratamento dessa doença, e, portanto, as únicas medidas preventivas além da 
vacina que ainda não está disponível para todos é o uso correto de máscaras 
e o distanciamento social.  

 
 
 
 
 

Enfatizamos que os sites do Ministério da Saúde 
(https://saude.gov.br/), da Organização Mundial de Saúde 
(https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/) e da Organização 
Pan Americana de Saúde (https://www.paho.org/bra/) estão sempre 
atualizados e possuem informações confiáveis e seguras. Ao receber 
uma informação, verifique se ela está presente nesses sites, pois, 
caso contrário, existe grande chance de ser uma das famosas 
fakenews. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saude.gov.br/
https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
https://www.paho.org/bra/


 

2.8 Vacinas contra a COVID-19: um marco 
na história da humanidade! 
 
 

No capítulo anterior, falamos que já existem dezenas de vacinas contra 
a COVID-19 em desenvolvimento e que são necessárias várias etapas no 
processo de criação de uma vacina, algo que leva um bom tempo! Mas 
adivinhem só: já temos vacinas contra a COVID-19! Para falar desse marco 
histórico, vamos entender alguns detalhes importantes que tornaram possível 
termos vacinas contra essa doença em menos de 1 ano. Reparem bem: 
dissemos vacinaS! Isso mesmo. Existe mais de um tipo e elas já estão sendo 
usadas em vários lugares do mundo, sendo que mais de 30 milhões de 
pessoas já foram vacinadas. 

Primeira coisa: o que é uma vacina? De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm), vacinas são preparações biológicas 
capazes de induzir resposta imune na pessoa que a recebe, para que, uma 
vez exposta, já disponha de anticorpos protetores contra um determinado 
agente infeccioso (ex: o novo coronavírus, o SARS-CoV-2). E como elas são 
produzidas? Podemos dividir o processo de desenvolvimento de uma vacina 
em três grandes etapas: laboratorial, pré-clínica e clínica. A primeira etapa é o 
início de tudo, onde os cientistas vão elaborar a fórmula da vacina e testar sua 
segurança em células de laboratório, o chamado teste in vitro. Depois, esse 
composto é testado em animais, que podem ser camundongos, coelhos, ou 
mesmo macacos, a depender do tipo de doença que você quer avaliar e qual 
é o melhor modelo animal disponível: é o chamado teste in vivo. Se o composto 
produzido é seguro em animais e foi capaz de proteger esses animais contra 
o vírus, podemos então passar para a etapa clínica, que é o teste em seres 
humanos. Aqui entramos na etapa mais difícil do teste, e ela é dividida em 
quatro fases. Para isso, precisamos de voluntários. Muitos voluntários! 

Na fase 1, o teste é feito com algumas dezenas de voluntários. O 
objetivo aqui é observar se a vacina é segura. Se no decorrer do teste não 
forem observados efeitos colaterais graves (ex: ninguém precisou de 
internação nem chegou perto de ir a óbito), passamos para a fase 2. Nesse 
momento, centenas de voluntários participam do teste onde o objetivo é 
confirmar a segurança (afinal, uma coisa é testar em 50 pessoas, outra coisa 
é testar em 500, certo?) e verificar se a vacina em teste foi capaz de induzir 
resposta imune em quem as recebeu. Se isso acontece, agora já temos um 
bom grau de certeza que a vacina é segura e imunogênica. Mas resta a dúvida: 
será que ela de fato vai proteger as pessoas e evitar que elas fiquem doentes? 
É aí que entra a fase 3. Nessa fase, milhares de voluntários participam do teste 
e o objetivo é ver se quem recebeu a vacina ficou menos doente em 
comparação a quem não recebeu. Em outras palavras: queremos ter certeza 
de que a vacina funciona para proteger as pessoas de ficarem doentes! Se a 
vacina passa da fase 3, ou seja, se ela se mostra eficaz para evitar que as 
pessoas fiquem doentes, ela pode ser aprovada para uso. Então, entramos na 
última fase, a chamada fase 4, onde a vacina é finalmente distribuída para a 
população. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ponto importante: todos esses testes devem seguir três princípios básicos: 

 
I) Deve haver um grupo placebo: os voluntários são divididos em dois 
grupos, onde um grupo recebe a vacina em teste, e o outro recebe uma 
substância inerte, que não faz bem nem mal para aquela pessoa. Isso vai 
permitir ter informações reais sobre os efeitos da vacina, tanto em 
questões de segurança quanto eficácia; 

 
II) O teste deve ser randomizado: os voluntários devem ser divididos entre 
os grupos de forma aleatória e equilibrada, para evitar distorções na hora 
das análises. Não podemos ter, por exemplo, mais pessoas jovens em um 
grupo do que no outro; 

 
III) O teste deve ser duplo-cego: os profissionais de saúde não sabem o 
que estão aplicando no paciente (se é a vacina ou placebo) e nem os 
voluntários sabem o que estão recebendo. Isso é feito para evitar desvios 
de conduta na hora dos testes e permitir uma análise imparcial dos 
resultados. 
 

 
 
 

Como dissemos, existem vários tipos de vacinas que estão em teste 
contra a COVID-19, e algumas já foram inclusive aprovadas para uso e já estão 
sendo distribuídas em vários países. Todas elas passaram por todas as fases 
de teste de segurança e eficácia. Existem oito possibilidades de vacinas, isto 
é, oito tipos de tecnologias diferentes que podem ser usadas para chegarmos 
a uma vacina. Podemos ter vacinas de: 

 
1. Vírus inativado; 
2. Vírus atenuado; 
3. Vetor viral replicativo; 
4. Vetor viral não replicativo; 
5. DNA; 
6. RNA; 
7. Subunidade de proteínas; 
8. VLPs, ou partículas semelhantes a vírus (do inglês Virus-Like Particles). 
 
Exemplificando cada uma delas, temos: 

 
1) Usa-se o próprio coronavírus que foi inativado (destruído) no 

laboratório. Esse tipo de vacina é muito seguro, pois o vírus está “morto” e não 
tem como se multiplicar e causar a doença em quem a recebe. A desvantagem 
é ser menos imunogênica, resultando em uma eficácia geral menor que outras 
opções de vacinas. Um exemplo é a CoronaVac, desenvolvida pela empresa 
chinesa Sinovac Biotech e produzida pelo Instituto Butantan no Brasil. 

Obs.: Afirmar que uma vacina é imunogênica significa dizer que ela 
possui capacidade de provocar uma resposta imunológica no organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Usa-se o próprio coronavírus, porém enfraquecido. Os vírus são 
modificados nos laboratórios para perderem a capacidade de causar a doença; 
sendo assim, temos uma vacina bastante segura e com uma tendência de ser 
mais imunogênica que uma vacina de vírus inativada, pois o vírus consegue 
se multiplicar no corpo da pessoa, e estimular melhor a resposta imune. Um 
exemplo é a COVI-VAC, desenvolvida pelas empresas Codagenix e Serum 
Institute of India. 

 
3) Usa-se um outro vírus contendo uma parte do coronavírus. Funciona 

como uma espécie de veículo que irá transportar apenas a parte importante 
do coronavírus para o nosso corpo reconhecer e produzir resposta imune. 
Nesse caso, o vetor viral consegue se multiplicar no corpo da pessoa, mas não 
causa nenhum tipo de doença. Um exemplo é rVSV-SARS-CoV-2-S 
desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Biológica de Israel. 

 
4) Semelhante ao último tipo, porém aqui o vetor viral não se multiplica 

no corpo da pessoa que o recebe. Um exemplo é a ChAdOx-1, a vacina 
desenvolvida pela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, e que poderá ser produzida no Brasil pela Fiocruz. 

 
5) Chamadas de vacinas de terceira geração. Usa-se apenas o material 

genético do coronavírus (RNA) para estimular a resposta imune. Nesse caso, 
o RNA vacinal é reconhecido pelas nossas células que irão produzir proteínas 
do vírus, as quais serão usadas para induzir a resposta imune. São vacinas 
muito novas e que tem demonstrado muita segurança e altíssima eficácia. Um 
exemplo é a BNT162, vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech. 
 

6) Similar à vacina de RNA, porém aqui usa-se outro tipo de material 
genético, o DNA. Nesse caso, o DNA vacinal será reconhecido pelas nossas 
células e será usado para fazer RNA e depois as proteínas do vírus para 
indução da resposta imune. Um exemplo é a AG0301-COVID19, desenvolvida 
pela empresa japonesa Takara Bio. 

 
7) Usa-se pequenas porções de proteínas do coronavírus para estimular 

a resposta imune. São muito seguras, porém pouco imunogênicas. Um 
exemplo é a SARS-CoV-2-rS/Matrix-M1, desenvolvida pela empresa 
americana Novavax. 

 
8) Usa-se uma estrutura formada apenas por proteínas que se parecem 

com um vírus, porém sem seu material genético, o que impossibilita sua 
multiplicação. Assim como as vacinas de subunidades de proteínas, são bem 
seguras, mas pouco imunogênicas. Um exemplo é a CoVLP, desenvolvida 
pela empresa canadense Medigaco Inc. 

 
Como você pôde ver, são várias as possibilidades, com várias empresas 

e institutos de pesquisa ao redor do mundo buscando uma vacina que seja 
segura e eficaz. Esse esforço colaborativo enorme, associado ao 
desenvolvimento prévio de vacinas contra outros coronavírus (como o SARS-
CoV e o MERS-CoV) por vários cientistas ao redor do mundo, possibilitou um 
acúmulo de conhecimento sobre o assunto. Além disso, o fato de dezenas de 
milhares de pessoas sendo infectadas diariamente em diferentes lugares do 
planeta possibilitou a criação e aprovação de vacinas contra a COVID-19 em 
tempo recorde na nossa história.  

 
 
 
 



 

Algumas vacinas já aprovadas e em uso são as vacinas da 
Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford e Sinovac Biotech. E é 
sempre bom lembrar: todas as vacinas que foram aprovadas passaram 
por todas as fases de teste de segurança e eficácia! Ou seja, podemos 
confiar nelas de olhos fechados! 
 
 

Lembre-se de que o Brasil sempre foi referência mundial quando o 
assunto é vacinação em massa. Nossas políticas públicas de 
vacinação gratuita demonstraram a eficácia e o poder das vacinas 
ao erradicar, ou eliminar quase totalmente, algumas doenças do 
país, como a poliomielite. Atualmente você conhece alguma 
criança com paralisia? Reflita um pouco sobre a importância das 
vacinas e se lembre da história e das conquistas já obtidas com as 
vacinas em nosso país! Não vamos retroceder em um aspecto tão 
importante para a saúde de todos! 
 

 
 

Aqui no Brasil, as vacinas da Sinovac Biotech e AstraZenaca/Oxford 
foram testadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, respectivamente, 
sendo que elas poderão ser produzidas em território nacional. Isso é algo 
excelente, pois não precisaremos importar as vacinas dos países de origem, 
isto é, China e Inglaterra. Os testes dessas vacinas no Brasil já terminaram, 
e mostraram que são seguras e eficazes. Isso significa que as pessoas que 
tomarem essas vacinas estarão seguras e terão uma chance muito grande de 
não desenvolverem a COVID-19. E mais, caso venham a se infectar pelo 
coronavírus, a chance de terem apenas um quadro muito leve da doença é 
alta. E por que isso é bom? Porque dessa forma a maioria das pessoas não 
precisará ir aos hospitais, e conseguiremos controlar e dar um fim à pandemia! 
Em breve as vacinas contra a COVID-19 estarão disponíveis para todos aqui 
no Brasil. Assim que for possível, não pense duas vezes: vacine-se e leve sua 
família junto com você! Assim vocês estarão protegidos e a chance de ficarem 
doentes será muito baixa! 

 
 

Se eu tomei a vacina hoje, já posso sair por aí sem máscaras e 
voltar a aglomerar com meus amigos? Nada disso! Nosso corpo 
precisa de tempo para responder à vacina, pelo menos um mês. E 
depois disso, já posso então? Também não! Até que tenhamos uma 
grande parcela da população vacinada e uma redução significativa 
dos casos da doença será necessário mantermos os cuidados que 
aprendemos ao longo de todo o ano de 2020: usar máscaras de 
forma adequada (cobrindo nariz e boca), higienizar as mãos e evitar 
aglomerações. 
 

 

Estamos próximos de vencer a guerra contra o coronavírus. Por conta 
das vacinas, a pandemia da COVID-19 está com os dias contados. Mas até lá, 
precisamos fazer nossa parte e nos cuidarmos da melhor maneira possível. 

 
Lembre-se: vacinas são seguras e eficazes. Elas salvam vidas! 

Vacine-se! 
 
 
 
 
 
 



 

2.9 Qual o impacto socioeconômico da 
COVID-19 no Brasil? 
 

 
Além de todas as repercussões na área da saúde, que foram citadas 

nos tópicos anteriores, a atual pandemia da COVID-19 também determinou 
fortes impactos sociais e econômicos, que certamente deixarão suas marcas 
na história do país. O Brasil teve o primeiro caso confirmado da COVID-19 no 
dia 25 de fevereiro de 2020 e, ao final de dezembro do mesmo ano, o país 
acumulou mais de 7,68 milhões de casos confirmados e, infelizmente, mais de 
195 mil mortes confirmadas pela doença. 
   

 
Você sabia que, ainda no início da pandemia, o Brasil já era o país 
com o terceiro maior número de casos confirmados da COVID-19? De 
cada 100 pessoas infectadas no mundo, quase 9 são brasileiras e, de 
cada 100 pessoas mortas pela doença no mundo, cerca de 9 são 
brasileiras. É para proteger a saúde de nossos familiares e amigos 
que precisamos virar esse jogo e atender as regras de isolamento 
social para reduzir a transmissão da doença, você não concorda? 
 

 

Para se ter um real entendimento do problema no nosso país, vamos 
observar nos mapas a seguir a quantidade acumulada de casos confirmados 
da COVID-19, e as respectivas mortes decorrentes da disseminação da 
doença, em toda a extensão do território nacional: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Os mapas acima nos mostram que a doença se disseminou por todos 
os estados do país, com maior incidência de casos confirmados e de mortes 
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Porém, como o tamanho 
da população de cada estado é diferente, a análise dos valores absolutos pode 
nos induzir a conclusões erradas, uma vez que, os estados mais populosos 
tendem a registrar um maior número de casos. Então, como podemos melhor 
visualizar a disseminação da doença? 

Uma possível solução para esse problema consiste em dividir a 
quantidade de casos confirmados e de óbitos pelo tamanho da população de 
cada estado. Vamos realizar essa análise a partir dos casos confirmados? Nos 
4 mapas abaixo são apresentadas as razões entre os números de casos 
confirmados da COVID-19 e o tamanho da população de cada estado nos 
meses de abril e dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 A partir dessa nova abordagem de análise, é possível observar um 

aumento da gravidade da situação nos estados que compõem a região norte 
e nordeste, principalmente em Roraima, Amapá e Sergipe. Além disso, esses 
mapas nos mostram como a transmissão da doença é alta, visto que, o número 
de casos confirmados aumenta muito em poucos meses. Mas será que a 
mesma gravidade de casos confirmados nos estados do norte e nordeste 
também é observada quando analisamos a quantidade de óbitos? Para obter 
essa resposta, vamos apresentar a mesma estrutura de mapas, mas agora 
considerando a quantidade de óbitos por habitantes. Veja a seguir: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Infelizmente, a gravidade do cenário nas regiões norte e nordeste se 

mantém quando avaliamos o número de óbitos, com maior número de 
ocorrências nos estados do Ceará, Roraima e Amazonas. Contudo, também 
pode-se observar a partir do segundo semestre um maior número de mortes 
nos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, além do Distrito Federal. São 
milhares de famílias desoladas que perderam seus entes queridos nesse 
período. 

Existe um conjunto de motivos que podem ser utilizados para explicar a 
situação crítica vivenciada pelo país ao longo do ano de 2020, evidenciada 
pela rápida disseminação da doença e também pelo alto nível de letalidade 
dos contaminados. Dentre os diversos aspectos possíveis, um contexto inicial 
pode ser elaborado a partir da análise da renda da população. 
   

 
 

É sempre relevante lembrar que cada estado do país adotou uma 
estratégia própria de enfrentamento à pandemia do coronavírus, 
sendo que, essas estratégias impactaram fortemente nos números 
apresentados acima. Ou seja, a doença tem se espalhado de forma 
diferente nos estados. Tal fato demonstra como é importante a 
avaliação contínua do curso da pandemia, a fim de identificar locais 
críticos para que as autoridades possam adotar medidas 
interventivas, tais como: adoção mais rigorosa de distanciamento 
social, suporte aos centros de saúde etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

O Brasil é um país continental, com uma população diversa e desigual 
em sua distribuição de renda. No cenário internacional, apesar do país ter um 
alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), de 0,761, o Relatório do 
Desenvolvimento Humano de 2019 mostrou que o Brasil ocupa péssima 
posição: sétimo país mais desigual do mundo, ao lado de Botswana, e à frente 
somente de outros países do continente Africano. Dessa forma, atender às 
necessidades da população é uma tarefa desafiadora, pois cada região tem 
suas particularidades. 

Todo esse cenário pode ser representado em números pelo chamado 
Índice de Gini do rendimento médio mensal real domiciliar por pessoa, o qual 
foi estimado em 0,545, em 2018, em análise realizada pela PNAD Contínua do 
IBGE. Para você entender melhor, numa escala de 0 a 1, quanto mais próximo 
de 1, mais desigual. Essa mesma análise mostrou que, no Brasil, 10% da 
população concentra 43,1% da massa de rendimentos do país. As pessoas 
com nível superior completo ganharam até seis vezes mais quando 
comparadas àquelas sem instrução e três vezes mais em relação a quem 
possuía somente o Ensino Médio completo. 

Isso demonstra que, em geral, a renda de uma pessoa está diretamente 
relacionada com seu nível de escolaridade, isto é, quanto maior a 
escolaridade, também maior o nível de renda. Essa é uma situação crítica 
porque o menor nível de educação e renda estão geralmente associados a um 
reduzido acesso das pessoas às informações sobre as precauções 
necessárias durante pandemia. Por outro lado, a própria estrutura do trabalho 
de uma pessoa de baixa escolaridade impede à adesão ideal ao isolamento 
social, visto que, as atividades desempenhadas por pessoas de baixa 
escolaridade, em geral, não podem ser executadas de maneira remota. Para 
demonstrar esse último fato, vamos aos dados: 

 

 
 
 
 
 



 

Em todos os casos em que o nível de instrução dos trabalhadores é 
inferior ao ensino médio completo a proporção de pessoas trabalhando de 
maneira remota é inferior à 50% do total. No sentido oposto, os trabalhadores 
com níveis de instrução maiores, estão trabalhando quase que em sua 
totalidade de maneira remota. 

Também é importante ressaltar que justamente devido as 
especificidades dos trabalhos realizados por pessoas com menor nível de 
escolaridade, que impõe atividades presenciais, poucos profissionais com 
baixa escolaridade conseguiram afastamentos remunerados por necessidade 
de distanciamento social ao longo do ano de 2020 (como apresentado no 
gráfico abaixo). Assim, o dilema enfrentado por esse grupo de pessoas 
consiste em escolher entre continuar trabalhando com exposição à doença e 
assim minimizar o impacto no orçamento familiar, ou aderir ao isolamento 
social em prejuízo a esse já “apertado” orçamento. 

 
 
 

 
 
 
Agora que a relação entre a COVID-19 e a renda da população foi 

explicada, podemos realizar uma análise comparativa dessas variáveis em 
cada um dos estados brasileiros. Veja nos mapas a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Os mapas em vermelho já foram discutidos por nós - vimos que as 

regiões norte e nordeste estão sendo muito afetadas pela pandemia da 
COVID-19. Ao lado, em azul, são representadas a renda média das famílias 
(gráfico de cima) e a proporção da população que recebe, no máximo, 2 
salários-mínimos (gráfico de baixo), em cada um dos estados. Como podemos 
observar, os estados de menor renda média das famílias e, ao mesmo tempo, 
maior proporção da população com renda inferior à 2 salários-mínimos 
correspondem às regiões mais impactadas pela pandemia da COVID-19, isto 
é, os estados das regiões norte e nordeste. Fica clara a relação entre a doença 
e o nível de renda da população, certo? 

 
 

 
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ou mesmo o Distrito 
Federal, apresentam maior renda que os estados das regiões norte 
e nordeste, mesmo assim, também retratam um elevado número de 
óbitos mesmo quando comparados com o tamanho da população. 
Então, a relação com a renda não é necessariamente verdade, 
correto? Errado! Os estudos desses estados indicam que a maior 
parte de óbitos ocorre em regiões de menor renda, como as 
periferias. Por isso, devemos reforçar que as pessoas que 
conseguem adaptar-se ao isolamento social devem fazê-lo, porque 
assim elas contribuem com a mitigação da doença entre os mais 
pobres e, portanto, os mais vulneráveis à doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

De maneira geral, todos os dados e mapas comentados até o momento 
explicam a gravidade da situação da saúde pública vivenciada pelo Brasil ao 
longo dos semestres de 2020, em que a população mais vulnerável é mais 
atingida pela pandemia e os números ultrapassam o limite do aceitável. 

Esse cenário de incerteza a respeito da saúde no país, acentuado pela 
falta de uma política de saúde pública integrada entre os estados e municípios, 
um plano de vacinação claro e factível, acabou por prejudicar as atividades 
produtivas, acentuando a crise econômica. Em números, a projeção é que o 
Produto Interno Bruto (PIB), principal indicador de nível de atividade 
econômica, tenha uma redução de cerca de 4,3% no ano de 2020 (em relação 
à 2019), pior número da série histórica (acompanhando às projeções de queda 
de 4,4% do PIB mundial, realizadas pelo Fundo Monetário Internacional - FMI). 

Como dito, até outubro de 2020, 2,7 milhões de pessoas foram 
afastadas do trabalho devido à pandemia, 15,3 milhões de pessoas 
desalentadas (não estão trabalhando e nem sequer estão procurando 
emprego devido à falta de oferta de emprego), cerca de 16,3 milhões de 
pessoas recebendo menos que o habitual no período correspondente. A 
situação é tão adversa, sob uma perspectiva produtiva, que mais de 32% das 
empresas relataram diminuição em suas vendas, 46,8% indicaram dificuldades 
em acessar matérias-primas para produzir e 40,3% das empresas enfrentaram 
alguma dificuldade em realizar os pagamentos de rotina. 

Visando conter os efeitos da crise econômica para a população, o 
governo federal atuou principalmente em duas frentes: De um lado, aumentou 
o repasse de recursos para os estados, viabilizando o reforço dos sistemas de 
saúde locais. De outro lado, criou o “auxílio emergencial,” isto é, um programa 
de transferência de renda para a população em situação de vulnerabilidade 
devido à pandemia da COVID-19. Nos mapas a seguir são apresentados os 
repasses do governo federal para cada um dos estados, tanto em valores 
absolutos, quanto ao se dividir o valor total do repasse para o estado pelo 
tamanho da população correspondente. 

 
 
 



 

 
De modo geral, a soma dos repasses aos estados até final de dezembro 

de 2020 totalizou algo em torno de R$ 44,36 bilhões, em associação, os gastos 
do próprio governo federal com os estados aumentaram em torno de R$ 9,08 
bilhões. De maneira análoga, os gastos do governo federal com municípios 
somaram algo próximo a R$ 56,45 bilhões. Desta forma, ao se considerar 
todos os gastos previstos para 2020 (R$ 604,7 bilhões) o Brasil efetuou R$ 
524 bilhões, ou seja, foram gastos 86,7% do planejado, com maior proporção 
de recursos destinados a alguns estados do norte, tal como Amapá e Acre. 

Por sua vez, ainda em 2020, a soma dos valores transferidos à 
população na forma do programa “auxílio emergencial” totalizou R$ 293,11 
bilhões, correspondendo à aproximadamente 91,02% do total planejado para 
o programa. Como era de se esperar, os estados do norte e nordeste 
apresentaram maior proporção de domicílios contemplados além de também 
apresentarem valores médios de benefício maiores por domicílio. 

Mesmo com a ajuda do governo, não podemos descartar a magnitude 
dos impactos socioeconômicos, que certamente abalaram a sustentação 
econômica nacional, além de afetar diretamente as populações mais 
vulneráveis. Segundo estimativas, nosso país enfrentou um déficit próximo a 
R$ 700 bilhões (quase 5 vezes maior que a média dos anos anteriores), 
saltando de uma dívida de 75,8% do PIB em 2019 para cerca de 90% do PIB 
(tudo isso em apenas um ano). Para se ter uma boa comparação, com todas 
as discussões e difíceis decisões para se realizar a da reforma da previdência 
(aposentadorias), o Brasil estima uma economia de R$ 800 bilhões em 10 
anos, assim, em apenas um ano de pandemia o país já gastou tudo que 
economizaria com a famigerada reforma da previdência pelos próximos 10 
anos. Esta situação fomentou o corte do auxílio emergencial no início de 2021 
(em uma conjuntura de alto desemprego). 

Todos esses números impactam diretamente na vida das pessoas, 
basta observar o aumento médio nos preços (o acumulado da inflação em 
2020 foi de 4,3%, medido pelo IPCA), de maneira prática, o preço dos 
alimentos aumentou 21,1% no período em um cenário de aumento do 
desemprego e diminuição da renda e do benefício formulado para manutenção 
das condições básicas de vida da população de baixa renda. Nesse sentido, 
entendemos que reforçar as medidas preventivas, tais como o uso de 
máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e adesão e estímulo 
às campanhas de vacinação em nossa comunidade é um exercício de 
cidadania, a fim de impedir ou amenizar a ocorrência de consequências mais 
graves da doença na sociedade. Não há outro caminho, ou atalho, ou se busca 
conter a doença a partir das indicações científicas, ou se prolonga a 
disseminação da doença e agrava à situação econômica do Brasil. 

Esperamos que ao ter chegado até aqui e compreendido todos os 
pontos mostrados, você possa divulgar informações seguras e auxiliar na 
contenção dessa doença que, a partir desse momento, estará presente em 
nossas narrativas sociais. Juntos, podemos fazer uma grande diferença e 
transformar o curso desse cenário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO 3: NOVO OLHAR PARA AS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

Diante de tantos impactos sociais e econômicos, dar um novo olhar para 
as atuais campanhas sobre medidas de prevenção de viroses no Brasil é mais 
que ideal, é necessário. Assim, a população poderá entender a real 
importância de suas ações e, consequentemente, ter um maior engajamento 
para tanto. 

As campanhas veiculadas para contenção das viroses nos diversos 
meios de comunicação são de extrema importância para que informações 
claras e objetivas cheguem à população. Nessa cartilha quisemos ir além: 
trazer um novo olhar para essas intervenções para que não caiam no costume 
e passem despercebidas, perdendo, dessa forma, força ao longo do tempo. 

Por isso, ao trazer as consequências socioeconômicas acarretadas pela 
COVID-19, queremos reforçar justamente que ações simples, como o uso de 
máscara e higienização das mãos, são fundamentais para não espalhar o novo 
coronavírus e minimizar os impactos acarretados por essa virose. 

 
 
      
 
 

 
 
 
Como indivíduo integrante de uma sociedade, você constitui uma peça-

chave para a disseminação dessas informações dentro dos núcleos familiares, 
da própria comunidade e do ambiente escolar. Então, que tal transmitir esse 
conhecimento e informar a população sobre todos os impactos econômicos e 
sociais que a COVID-19 pode acarretar? Vamos divulgar a importância de 
implementar medidas preventivas contra essa virose? São essas pequenas 
ações conjuntas que fazem uma grande diferença em sua comunidade! 

 
Agora é com você! 
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• Pedro Paulo, 54 anos, motorista profissional há mais de 20 anos, adora uma 

boa comida mineira. 
 

 
• Sara, 17 anos, estudante e auxiliar administrativa, pretende cursar 

odontologia e ama frutas. 
 

 
• Silvana, 50 anos, costureira. 50 anos de idade com alma de 20, sendo 33 

anos como costureira e sem se imaginar em outra profissão. Sente 
saudades dos Rocks de Ouro Preto. Ama festas, dançar, cantar, rir até a 
barriga doer e reunir com a família e com os amigos. 

 
 
• Silvia, 24 anos, estudante. Sofreu um pouquinho no curso de farmácia até 

conseguir realizar seu sonho e estudar psicologia. Canceriana, ama 
conversar, ouvir, ajudar, praticar esporte (mesmo que atualmente seu joelho 
não colabore muito) e é apaixonada por todas as comidas que não tenham 
pimentão. 
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