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A epidemia de Covid-19 segue avançando em ritmo acelerado no Brasil. Casos e
óbitos confirmados pelo novo coronavírus já são realidade nas 27 Unidades da
Federação. Dentre os inúmeros desafios que as autoridades sanitárias enfrentam, o
diagnóstico da Covid-19 é central para a identificação dos casos sintomáticos em
tempo que se ofereça o tratamento que oportunize as melhores chances de
recuperação. A identificação dos casos possibilita a assistência à saúde individual,
mas é também essencial para a organização de ações de vigilância epidemiológica e
controle da disseminação do vírus.
Mas o que fazer com indivíduos que foram infectados e não apresentam sintomas,
mas desenvolveram resistência imunológica? Uma das possibilidades da testagem é
utilizá-las nesses indivíduos para selecionar os imunes, ou resistentes, e liberá-los
para as suas atividades cotidianas. Nesse contexto, a "Rede CoVida - Ciência,
Informação e Solidariedade" lança o seu terceiro Boletim CoVida - “O Brasil precisa
de mais testes diagnósticos de Covid-19, mas não basta só testar”, dando atenção
especial ao uso racional de testes diagnósticos no enfrentamento da epidemia de
Covid-19, discutindo as bases das indicações em Saúde Pública dos testes
diagnósticos e as desigualdades de acesso à testagem, sobretudo entre as
populações mais vulneráveis.
Nota-se que a baixa oferta de testes dificulta o dimensionamento do real tamanho
da epidemia no país e influencia negativamente a tomada de decisão por parte das
autoridades sanitárias. Apesar da importância dos testes diagnósticos, a ampliação
da testagem não é suficiente. Tal medida deve vir acompanhada de rotinas de
testagem sistematizadas, aliadas às estratégias de distanciamento social, à
expansão da capacidade do sistema de saúde e ao fortalecimento das ações de
assistência social, especialmente programas de transferência de renda emergencial.
A “Rede CoVida – Ciência, Informação e Solidariedade” é um projeto de colaboração
científica e multidisciplinar focado na pandemia de Covid-19. A Rede produz
instrumentos para o monitoramento da pandemia, com previsões de sua possível
evolução no Brasil, bem como sínteses de evidências científicas tanto para apoiar a
tomada de decisões pelas autoridades sanitárias quanto para informar o público em
geral. A Rede CoVida é uma iniciativa conjunta do Centro de Integração de Dados e
Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia) e da Universidade Federal da
Bahia (Ufba), com apoio de colaboradores de outras instituições de pesquisa
nacionais e internacionais.

1. Uso racional de testes diagnósticos no
enfrentamento da epidemia de Covid-19
no Brasil
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1.1 Bases das indicações em Saúde Pública dos
testes diagnósticos de Covid-19
Um dos grandes desafios para o controle da Covid-19 é que indivíduos
assintomáticos, obviamente, não procuram unidades de saúde e circulam
transmitindo o vírus. Isto dificulta o controle da Covid-19. Além de detectar o vírus,
é necessário identificar os indivíduos que já desenvolveram imunidade contra o
microorganismo, e por isso, em princípio, não serão infectados de novo a curto
prazo. A identificação do vírus e dos anticorpos, as moléculas feitas por nós na
defesa contra os agentes infecciosos, só pode ser feita por testes de detecção. A
melhor maneira de controlar a Covid-19 é através de testes diagnósticos, mas não
basta testar. É necessário utilizar os testes disponíveis com objetivos específicos
que permitam melhorar o controle da transmissão e o tratamento dos infectados,
conforme Nota Técnica elaborada por pesquisadores da Rede CoVida.
Há duas modalidades de testes:
os usados para identificar a presença do RNA (ácido ribonucleico) do vírus;
os utilizados para detecção dos anticorpos formados pelo ser humano contra o
vírus, ou seja, reação imunológica (RI).
O tipo de teste usado hoje no Brasil para a identificação do RNA do SARS-CoV-2 (o
vírus causador da Covid-19) é a reação em cadeia de polimerase por transcriptase
reversa (RT-PCR)¹.O teste positivo indica que a pessoa testada está com o vírus
presente no seu organismo.
Para a detecção de anticorpos humanos contra o vírus SARS-CoV-2, os testes mais
difundidos no Brasil são testes imunocromatográficos em cartucho, conhecido
como teste rápido. Existem duas classes de anticorpos detectadas neste teste: a
imunoglobulina M (IgM) e G (IgG), e em alguns casos a A (IgA), específicas contra o
SARS-CoV-2.
¹A transcriptase reversa é quando se produz DNA a partir de RNA,
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Quadro 1. Características dos testes diagnósticos para Covid-19.

Os resultados dos dois tipos de testes se complementam para entender o
estágio de infecção e de resistência dos indivíduos. Quando utilizados em larga
escala na população ou em grupos bem caracterizados, os testes também
fornecem informações importantes para entender a transmissão do vírus e o
percentual de pessoas resistentes ou imunes em um grupo populacional. Além das
características próprias dos testes, necessita-se considerar os aspectos do curso
da infecção e ou do adoecimento para o emprego apropriado de cada modalidade
de teste.
É preciso reconhecer a presença do vírus a partir da infecção pelo SARs-Cov-2,
em seguida, necessita-se conhecer quando ocorre o início da resposta
imunológica e se estes anticorpos são capazes de neutralizar a atividade viral.

Para a avaliação de indivíduos na fase inicial da Covid-19 (até o sétimo dia, a
partir do início dos sintomas), emprega-se o teste de detecção de material
genético viral, o teste RT-PCR. Enquanto os testes que avaliam a resposta
imune do paciente (elevação de anticorpos IgM e/ou IgG) podem ser
realizados a partir do sétimo dia e apresentam melhor desempenho após o
14° dia.
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Assim, com bases nestes e outros estudos, em termos médios, os testes
indicados para cada período da Covid-19 podem ser resumidos no quadro
abaixo:

Quadro 2. Indicações de realização dos testes diagnósticos para Covid-19, segundo dias após
contágio.

O RT-PCR deve ser
solicitado somente
entre 3 e 7 dias
após o início dos
sintomas;

Para o RT-PCR, deve
ser colhido o material
de orofaringe ou
escarro (não usar
sangue nem urina);

O teste para
detecção de
anticorpos (teste
rápido ou ELISA) só
deve ser solicitado
após 7 dias do início
dos sintomas;
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O teste molecular (RT-PCR) ajuda a determinar e quantificar a transmissão
comunitária. A sua especificidade permite excluir as infecções por outros vírus
considerados nos protocolos de isolamento hospitalar. Além disto, o RT-PCR indica
a presença de partículas virais infecciosas e pode orientar a liberação dos
pacientes após a negativação repetida do teste. A liberação dos curados pode
ocorrer como alta hospitalar, nos casos moderados a graves, ou na transição do
distanciamento social nos casos leves ou assintomáticos, permitindo o retorno ao
trabalho. Os testes para detecção de IgM e IgG possibilitam avaliar a exposição dos
indivíduos ao vírus, determinando a taxa de ataque da doença em grupos
específicos e populações.

A identificação precoce de casos e a identificação de indivíduos infectados, mas
sem sintomas, são realizadas com o uso de testes voltados para a identificação do
RNA viral, por meio da técnica da reação em cadeia da polimerase por transcrição
reversa (RT-PCR). Da mesma forma, este teste, quando aplicado amplamente na
população, permite identificar as pessoas infectadas e promover o seu isolamento
(conhecido como isolamento seletivo) para impedir a transmissão do vírus. Quando
este teste não pode ser aplicado de forma extensiva, a alternativa mais
recomendada é o distanciamento social generalizado.

Desafios da testagem
Entre as dificuldades em diagnosticar a Covid-19 no Brasil, incluem-se a baixa
capacidade nacional de produção, montagem e distribuição de kits de testagem
moleculares; a dificuldade de aquisição de insumos internacionais, pois países
desenvolvidos têm consumido vorazmente todo o suprimento de reagentes
produzidos; a limitada formação de recursos humanos com alta capacidade para
executar os testes moleculares. Estes aspectos decorrem do baixo financiamento
do Sistema Único de Saúde (SUS) e da escassez de recursos em educação, ciência
e tecnologia do Brasil nos últimos anos.
Apesar da importância do diagnóstico em tempo oportuno, deve-se ressaltar que
os testes rápidos para detecção de anticorpos disponíveis têm apresentado
problemas, como ressaltam os exemplos da Espanha e do Reino Unido, que
devolveram aos fabricantes grandes lotes dos kits devido aos problemas de
sensibilidade e especificidade.
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Pesquisas recentes mostram que a estratégia de isolamento seletivo é altamente
dependente de um número grande de testes¹ ². Os países que conseguiram, com
essa estratégia, alterar significante a curva de crescimento da epidemia
utilizaram grande número de testagem. Por outro lado, a Itália, que realizou mais
de 9 mil testes por milhão de habitantes, não controlou bem a epidemia. É de
extrema importância planejar o uso adequado dos testes em relação às medidas
a serem adotadas. Os resultados dos testes orientam estratégias viáveis de
enfrentamento.

Investir em Pesquisa
Diante da baixa disponibilidade
de testes no Brasil, necessita-se
empregá-los cuidadosamente e
respeitar com rigor as medidas
de distanciamento social. Estudos
bem
conduzidos
sobre
a
dispersão do SARS-CoV-2 e
sobre o desenvolvimento de
imunidade na população serão
fundamentais para orientar as
medidas durante a transição para
saída da quarentena.

Veja todas as
informações sobre
testes na Nota Técnica
elaborada pelos
pesquisadores da Rede
CoVida.

1.2 Desigualdades no acesso aos testes
diagnósticos
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No Brasil, há 34.350 casos e 2.168 óbitos de Covid-19, até 18 de abril, de
acordo com o Ministério da Saúde. Pela falta de kits de testagem, o
procedimento tem sido feito apenas no casos mais graves. Com esses gargalos,
os dados brasileiros têm revelado apenas a ponta de um iceberg certamente
muito maior de infectados, que podem transmitir o vírus mesmo ainda
assintomáticos. E desenham um retrato epidemiológico cronicamente defasado,
já que o atraso na testagem provoca a demora na notificação dos casos e
impacta diretamente as estatísticas com as quais os governos trabalham para
conter a epidemia. No Brasil, o 10º país mais desigual do mundo (3) o cenário
epidemiológico da Covid-19 apresenta ainda um desafio adicional: o da
garantia de diagnóstico e ações de vigilância que promovam equidade.
De acordo com a nota técnica publicada em 13 de Abril pelo Núcleo de
Operações e Inteligência em Saúde (Nois), os índices verdadeiros de casos da
Covid-19 no Brasil seriam até 12 vezes superiores aos indicados pelo MS, já se
aproximando de 300 mil.
A análise apontou que os registros
oficiais representam apenas 8% do
número real de casos, e que o
percentual de notificações está ainda
pior em estados como Paraíba (em que
Percentual de casos registrados,
apenas 2,19% dos casos estariam
em relação ao total de casos
sendo notificados) e Pernambuco
existentes, de acordo com
(2,42%), chegando ao máximo no
projeções do Núcleo de Operações
e Inteligência em Saúde (Nois)
Distrito Federal (27,63%) e no Mato
Grosso do Sul (27,79%) (4). Com base

8%

nas projeções apresentadas pelo estudo, a desigualdade entre as unidades da
federação quanto a notificação estimada de casos é muito ampla. Diante
deste cenário, as desigualdades podem se aprofundar ainda mais no país e é
sobre isso que trata o documento "Covid-19 – Reflexões acerca das
desigualdades no acesso ao diagnóstico", elaborado por pesquisadores da
Rede Covida.

13
Até o momento da redação deste documento, havia a previsão de entregas de
mais 2 milhões kits de testagem rápida a todos os estados brasileiros (5).
Contudo, não foram divulgadas iniciativas governamentais para expandir a
capacidade dos estados no cuidado dos possíveis diagnosticados ou ainda
políticas que garantam que as novas testagens serão realizadas de forma
diferenciada nas áreas de maior vulnerabilidade social em cada um desses
estados, considerando o princípio da equidade do SUS, que pressupõe
estratégias diferentes para as várias regiões.
Toda a população brasileira é suscetível ao coronavírus, mas a vulnerabilidade é
profundamente desigual, para os quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras com
trabalho informal (6), que sobrevivem de ganho diário em trabalhos precarizados,
sem proteção social e sem condições adequadas de moradia e saneamento. Alguns
desses trabalhadores estão em situação de ruas e estão vulneráveis como as
pessoas privadas de liberdade que vivem em situação de superlotação das
prisões. Esses brasileiros/as não conseguirão aderir ao distanciamento social e,
caso contaminados, encontrarão barreiras de acesso que podem impedir seu
diagnóstico e tratamento.
Até o momento da publicação do presente documento, não foram disponibilizadas
informações quanto à quantidade de testes realizados no país, nas Unidades
Federativas, nos municípios, tampouco informações da distribuição de casos
conforme marcadores de raça, idade ou gênero. Com isso, além do total
desconhecimento acerca das testagens no país, não se consegue avançar
significativamente no desvelamento das desigualdades, sejam estas regionais,
raciais, de gênero ou de status socioeconômico. Um cenário crítico e que demanda
solução urgente para a garantia da equidade nas ações de vigilância
epidemiológica e análise qualificada destes dados pela comunidade científica.
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A Rede CoVida defende a necessidade
de transparência sobre o real cenário
das testagens para Covid-19 no país,
para que possamos garantir que as
ações diagnósticas e o cuidado
alcancem as populações mais
vulneráveis.

Atualmente, no que se refere à testagem, o Brasil segue a recomendação da
OMS para países onde há transmissão sustentada da Covid-19 (7),
implementando medidas de distanciamento social, realizando o teste apenas
em indivíduos sintomáticos e priorizando subpopulações de risco (ex. idosos,
pessoas com quadro de insuficiência respiratória, doentes crônicos,
profissionais de saúde e casos índices em localidades e ou comunidades
específicas, tais como escolas, prisões, asilos). Um cenário de testagem
restrito e muito distinto do observado nos países que, até então, obtiveram
êxito no controle da epidemia, como China e Coréia do Sul (8), que
realizaram testes não somente em quem apresentava os sintomas da
doença, como também em contatos de algum caso confirmado. Além disso,
esses países adotaram outras medidas como visitas aos casos com ações
educativas para barrar o contágio domiciliar.
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Outro ponto crítico na análise das desigualdades entre os países diz respeito às
unidades de medida utilizadas nos dados de testagem, que variam entre
amostras, pessoas e casos testados. Considerando que, para a Covid-19, é
comum a repetição de testes de um mesmo indivíduo, esta é uma informação
crucial para a mensuração correta dos indicadores, para o uso destes de forma
adequada na comparação entre países e na análise das desigualdades
existentes.
Diferentes cenários ‘amostrais’ estão sendo criados em países que testam
somente casos com sintomas graves, países que testam amplamente a
população e países que testam apenas pacientes hospitalizados, por exemplo.
Em termos metodológicos, trata-se de um cenário com vieses de seleção que
limitam severamente a capacidade de comparação da qualidade da testagem
entre os países, visto que na ausência de testes em toda a comunidade, uma
saída seria a realização de testes aleatorizados aplicados em amostras
representativas de toda a população (não infectados, infectados sintomáticos e
assintomáticos) permitindo conhecer o número de pessoas com Covid-19
assintomáticas ou que já se recuperaram.
Além disso, somente quando sabe-se a quantidade de assintomáticos pode-se
analisar adequadamente a precisão dos testes (verificação de taxas de falso
positivo e falso negativo) e calcular corretamente as taxas de letalidade e
mortalidade (9). Enquanto os critérios para testagem entre os países não forem
razoavelmente equivalentes, a comparação do estágio e da magnitude da
epidemia, exigirá muita cautela.
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Em 25 de março, a Defensoria Pública da União demandou ao Governo Federal
maior transparência acerca dos dados da epidemia identificando quatro
problemas (10): 1. Os dados publicados pelo Ministério da Saúde são pouco
detalhados e, com frequência, desatualizados; 2. Não há padronização sobre a
divulgação de dados dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 3. O Ministério da
Saúde não divulga informações sobre quantidade de testes disponíveis e
administrados, além de materiais e equipamentos de saúde para lidar com a
crise; 4. Falta de transparência sobre as metodologias de coleta dos dados.

Entre as diversas iniciativas em defesa dos grupos vulneráveis, destaca-se
positivamente: o posicionamento público do Grupo Temático Racismo e Saúde (GT
Racismo/Abrasco) acerca das desigualdades raciais e a Covid-19 (11); a
solicitação da Coalizão por Direitos ao Ministério da Saúde de informações
desagregadas por raça/cor e gênero; a cobertura sobre o coronavírus nas
favelas via WikiFavelas do Dicionário de Favelas Marielle Franco e o estudo
realizado pela equipe GeoCombate Covid-19 BA, apontando os sete bairros
populares de Salvador como os de maior risco de contágio do novo Coronavírus.
No estudo do grupo GeoCombate, que se destaca por trazer visibilidade as áreas
pobres da cidade, um ranking das localidades foi concebido considerando as
características das viagens de transporte urbano (distância entre origem e
destino); o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH); o índice de Vulnerabilidade
Social; de Densidade de Ocupação Familiar e do déficit de Saneamento Básico
(abastecimento de água e esgotamento sanitário). De acordo com o estudo, o
trânsito entre os moradores de bairros mais pobres nas áreas consideradas de
classe alta, motivado principalmente pelo trabalho, é um facilitador da
contaminação (12).

1.3 Conclusões
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A limitada disponibilidade de testes diagnósticos dificulta o enfrentamento da
epidemia em diversos níveis. Isso afeta o diagnóstico individual e a identificação
de contatos, o que dificulta a tomada de decisões embasadas sobre as
prioridades de ação. Caso não seja corrigida a insuficiência de testes de
laboratórios, o reconhecimento dos indivíduos que desenvolveram imunoproteção
e, assim, aptos a reassumir as suas atividades, será limitado, ampliando os
impactos das medidas de distanciamento social. O aumento rápido de testes
diagnóstico nos diversos pontos do país deve ser uma prioridade para as
autoridades de saúde. Além da dimensão técnica na indicação dos testes, é
preciso considerar as desigualdades no acesso ao diagnóstico.
As evidências estão sendo publicizadas rapidamente e tais desigualdades estão
visíveis global e localmente. Apesar das imensas dificuldades enfrentadas no
Brasil frente à pandemia e a falta de transparência nos dados sobre a mesma,
faz-se necessário não haver conduta resignada quanto ao impacto que a
epidemia terá sobre os mais vulneráveis. O Brasil é muito mais desigual que
Coréia do Sul, China e Itália. Nesse sentido, conclui-se que só testar não basta. É
crucial sistematizar as rotinas de testagem e diagnóstico e acelerar a
associação das estratégias de testagem agressiva e sustentada com o
distanciamento social.
É preciso expandir a capacidade do sistema de saúde e o fortalecimento das
ações de assistência social, especialmente programas de transferência de renda
emergencial. É preciso ainda organizar e divulgar os dados referentes a óbitos e
hospitalizações pela Covid-19 no território nacional. A divulgação desse conjunto
de informações deve permitir o monitoramento da epidemia considerando
dimensões importantes, como as características de gênero, étnico-raciais e
situação socioeconômica da população. Se o conhecimento sobre a epidemia não
incluir, desde o início, a busca por equidade e proteção dos mais vulneráveis, o
Brasil sairá desse período com desigualdades em saúde ainda mais profundas.

2. Recomendações da Rede CoVida
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a) É necessário expandir a realização de testes de detecção viral (RT-PCR) para
orientar as estratégias de limitação da propagação do vírus e para a
identificação precoce de infectados no período após a primeira onda da
epidemia;
b) É necessário o desenvolvimento de teste sorológico confiável para monitorar o
desenvolvimento de resposta imune;
b.1) O teste sorológico rápido deverá ser empregado para tomada
de decisão somente após ter sido adequadamente validado;
b.2) O teste sorológico deverá ser utilizado para identificar os
indivíduos e grupos expostos e recuperados, com possibilidade de
retorno às atividades regulares.

c) A ampliação da testagem deve considerar a necessidade de enfrentamento às
desigualdades no acesso ao diagnóstico de Covid-19, sejam estas regionais,
raciais, de gênero ou de status socioeconômicos.
d) Assegurar a transparência de informações sobre o perfil dos testados,
infectados, hospitalizados e óbitos de modo a contribuir para a compreensão da
epidemia, o enfrentamento das desigualdades e a realização de intervenções
oportunas e efetivas, especialmente nos grupos mais vulneráveis.
e) É preciso combinar o aumento no número de testes diagnósticos com a
manutenção das estratégias de distanciamento social, a expansão da
capacidade do sistema de saúde na oferta de leitos, respiradores, insumos,
recursos humanos e equipamentos de proteção individual; e assistência social,
especialmente programas de transferência de renda emergencial para a
população mais pobre, em tempo oportuno.
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3. Panorama da epidemia de Covid-19 no Brasil até 16 de
abril

Gráfico 1. Total de casos confirmados de Covid-19, segundo Unidades da Federação, Brasil, até o dia
16 de abril de 2020.

Gráfico 2. Casos
confirmados de
Covid-19, por 100.000
habitantes, segundo
Unidades da
Federação, com
destaque para a
Região Nordeste do
Brasil, até o dia 16 de
abril de 2020.
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Gráfico 3. Óbitos confirmados por Covid-19, por 100.000 habitantes, segundo Unidades da
Federação, com destaque para a Região Nordeste do Brasil, até o dia 16 de abril de 2020.

A epidemia de Covid-19 apresenta
ritmo de crescimento diferente
entre as unidades da federação no
Brasil. Em termos absolutos, São
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e
Amazonas apresentam o maior
número de casos confirmados de
Covid-19. Na Região Nordeste, o
Ceará também apresenta maior
quantidade de casos e óbitos
confirmados por 100 mil habitantes.

4. Sínteses de evidências - Rede CoVida
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4.1. Distanciamento social e controle da epidemia de
Covid-19

A pandemia de Covid-19 já ocasionou mais de 2 milhões de casos e 150 mil mortes
no mundo. Já que até agora ainda não existem vacinas e medicamentos
específicos, o isolamento, a quarentena e o distanciamento social têm sido
amplamente utilizados para reduzir a transmissão da doença, para evitar o
esgotamento dos sistemas de saúde e permitir o tratamento oportuno de
complicações graves e evitar mortes. No relatório técnico publicado pela Rede
CoVida nessa semana, busca-se mostrar as diferenças entre essas medidas e
sistematizar o conhecimento sobre como as medidas de distanciamento social
podem impactar no curso da epidemia de Covid-19.

Isolamento

Quarentena

separação das pessoas
doentes de pessoas não
infectadas.

restrição do movimento de
pessoas que podem ter sido
expostas ao vírus, mas são
assintomáticas ou ainda não
estão doentes.

Distanciamento social

Bloqueio (em inglês lockdown) ou
contenção comunitária

medidas que têm como objetivo
reduzir as interações em uma
comunidade (fechamento de
escolas e locais de trabalho,
suspensão de alguns tipos de
comércio e cancelamento de
eventos para evitar
aglomeração de pessoas).

medida extrema de distanciamento
social, de proibição de sair de casa,
exceto para a aquisição de
suprimentos básicos ou a ida a um
serviço de urgência, com o objetivo
de reduzir drasticamente o contato
social.

E mostra-se que:
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Existe uma razoável quantidade de estudos mostrando que o distanciamento
social, feito em conjunto com o isolamento de casos, e a investigação de
contatos, são as únicas ferramentas efetivas disponíveis para o controle da
pandemia até o presente momento, e que essas medidas devem ser
fortalecidas e realizadas de forma intersetorial e coordenada entre as
diferentes esferas governamentais.

No Brasil, uma vez que há grandes desigualdades sociais, pobreza e a
informalidade no mercado de trabalho, recomenda-se que além das medidas
de distanciamento social, seja implementado um conjunto de políticas de
proteção social e apoio a populações vulneráveis para garantir a
sustentabilidade e efetividade dessas medidas.

É necessário o fortalecimento do sistema de vigilância e monitoramento nas
três esferas do SUS, incluindo o desenvolvimento de indicadores adequados
para avaliar a evolução da pandemia e o efeito das medidas de distanciamento
social. Para mais informações consulte a versão completa do relatório técnico
"Potenciais impactos das medidas de distanciamento social no controle da
epidemia de COVID-19" no site da Rede CoVida.
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4.2. Uso de máscaras de tecido em locais públicos
frente à Covid-19
O uso generalizado de máscaras de tecido em público tem sido recomendado
pelo seu potencial de controlar a transmissão do novo vírus da síndrome
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), principalmente por indivíduos
assintomáticos. Para tratar dessa questão, foi elaborada a Nota Técnica “Uso
de máscaras de tecido em locais públicos frente à Covid-19” que reúne
evidências científicas, recomendações e será acompanhada de um “Guia
Prático para Confecção, Uso e Limpeza de Máscaras de Tecido”.
As máscaras servem como barreira mecânica à transmissão do vírus,
impedindo ou reduzindo o contato dos indivíduos com gotículas ou aerossóis
contaminados. Tal comportamento pode também conter a transmissão de
outras doenças infectocontagiosas, como a Influenza, ajudando a reduzir a
sobrecarga do sistema de saúde brasileiro e permitindo o melhor atendimento
a quem necessita. É importante salientar que o amplo uso dessas máscaras em
locais públicos deve ser adicional às medidas recomendadas de limpeza das
mãos e superfícies e, sobretudo, de distanciamento social.

5. Canais de Comunicação da Rede CoVida
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Além de um painel de monitoramento dos casos (painel.covid19br.org),
as informações da "Rede CoVida - Ciência, Informação e
Solidariedade" podem ser encontradas nas redes sociais (Twitter,
Instagram, Facebook e Youtube) e em um ambiente virtual integra os
diversos produtos que rede construiu para a sociedade:
Site: http://covid19br.org/
Facebook: https://www.facebook.com/redecovida/4
Twitter: https://twitter.com/rede_covida
Instagram: https://twitter.com/rede_covida
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFNkNdG6637Dkkybf63Iccg

Consulte também o Portal GEOCOVID-19: http://portalcovid19.uefs.br/

Referências citadas

25

1. Maier, B. F.; Brockmann, D.Effective containment explains subexponential growth in recent
confirmed COVID-19 cases in China. Science, 2020. Disponível em:
https://dx.doi.org/10.1126/science.abb4557
2. Humanity tested. Nat Biomed Eng. v.4, p.355–356, 2020. Disponível em:
https://doi.org/10.1038/s41551-020-0553-6
3.
Mundi, Index. GINI index (World Bank estimate)-Country Ranking. 2017.
4. Prado M, Bastos L, Batista A, Antunes B, Baião F, Maçaira P, et al. Análise de subnotificação do
número de casos confirmados da COVID-19 no Brasil [Internet]. NOIS-PUC-RIO; 2020 Apr [cited
2020 Apr 13]. Report No.: 07. Disponível em: ttps://drive.google.com/file/d/1_whlqZnGgvqHuWCG4JyiL2X9WXpZAe3/view?usp=sharing
5. Brasil. Ministério da Saúde. Painel de casos de doença pelo coronavírus 2019 COVID-19) no Brasil
pelo Ministério da Saúde. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/
6. Folha de São Paulo. Informalidade supera 50% em 11 estados do país, diz IBGE. [cited
2020 Apr 8]; Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/informalidadeatinge-recorde-em-19-estados-e-no-df-diz-ibge.shtml
7. World Health Organization. Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19:
interim guidance, 22 March 2020. World Health Organization; 2020.
8. Offord C. Governments must ramp up COVID-10 Testing, says WHO. The Scientist [Internet].
[cited 2020 Mar 31]; Disponível em: https://www.the-scientist.com/news-opinion/governmentsmust-ramp-up-covid-19-testing-says-who-67287
9. Frenton N, Osman M, Neil M, McLachlan S. Coronavirus: country comparisons are pointless unless
we account for these biases in testing. The Conversation [Internet]. 2020 Apr 2 [cited 2020 Apr 9];
Disponível em: https://theconversation.com/coronavirus-country-comparisons-are-pointlessunless-we-account-for-these-biases-in-testing-135464
10. Moreno AC. Defensoria Pública da União recomenda que governo aumente a transparência
dos dados sobre o coronavírus. G1 [Internet]. 2020 Mar 25 [cited 2020 Apr 10]; Disponível
em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/defensoria-publica-da-uniao-recomendaque-governo-aumente-a-transparencia-dos-dados-sobre-o-coronavirus.ghtml
11. Martins P. População negra e Covid-19: desigualdades sociais e raciais ainda mais
expostas [Internet]. ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 2020
[cited 2020 Apr 1]. Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/sistemas-desaude/populacao-negra-e-covid-19-desigualdades-sociais-e-raciais-ainda-maisexpostas/46338/
12. Ba GC-19. Risco dos bairros de Salvador ao espalhamento do COVID-19 decorrente da
circulação de pessoas e condições socioeconômicas [Internet]. UFBA; 2020 Mar. Disponível em:
ttps://www.bnews.com.br/fotos/bocao_noticias/263624/mg/Nota%20T%C3%A9cnica%2001%20h%20Grupo%20GeoCombate%20COVID19%20BA.pdf

