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A “Rede CoVida – Ciência, Informação e Solidariedade” é um projeto de colaboração científica e
multidisciplinar focado na pandemia de Covid-19. É uma iniciativa que surgiu em março de 2020
a partir da união entre o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/
Fiocruz Bahia) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba), diante da maior crise sanitária global
dos últimos 100 anos.
A Rede é uma resposta de pesquisadores e profissionais de comunicação que visam enfrentar a
pandemia de Covid-19, apoiando a tomada de decisões dos gestores e oferecendo informações
científicas confiáveis a partir do monitoramento de casos, da modelagem matemática e dos
saberes reunidos por cientistas de diversas áreas. Sua atuação compreende:
1. Monitoramento da epidemia – monitoramento de casos e predições periódicas de
sua evolução, com dados para Brasil, estados e municípios com casos confirmados
(http://painel.covid19br.org/).
2. Construir modelos matemáticos em tempo real - com modelos bem definidos
torna-se possível avaliar, antecipadamente, o efeito de medidas de controle a serem
adotadas.
3. Sintetizar as evidências científicas - revisão das evidências científicas em tempo
real, avaliando a qualidade e identificando os achados que podem auxiliar a tomada
de decisão no campo da gestão e organização dos serviços de saúde, nas ações
de vigilância epidemiológica e nos aspectos clínicos e terapêuticos diretamente
relacionados ao cuidado das pessoas com diagnóstico de Covid-19.
4. Divulgação de evidências científicas – desenvolver e implementar estratégias de
disseminação de informações confiáveis sobre a Covid-19 adequadas para diversos
tipos de público e em diversos canais de comunicação.
Alguns produtos:
• Boletim CoVida – publicação quinzenal que, a partir da análise de um tema central,
reúne os principais achados de pesquisa da Rede
• Webinários – semanalmente a Rede CoVida organiza webinários sobre os mais
diversos temas em relação à Covid-19. Todos os vídeos ao vivo podem ser encontrados
em http://youtube.com/cidacsfiocruz
• Notas Técnicas e Relatórios – Todos os documentos produzidos pelos pesquisadores
da Rede podem ser encontrados no link: https://covid19br.org/relatorio/
• Newsletter Ferramentas Covid-19 - voltada para jornalistas, a newsletter é semanal e
traz dicas, webinários, informações práticas e confiáveis, além de produções originais
da Rede, para aprimorar a cobertura jornalística da pandemia. Conheça e se inscreva:
https://covid19br.substack.com/
Mais sobre a Rede e seus pesquisadores pode ser encontrado em https://covid19br.org/sobre/
Contatos para imprensa:
Raíza Tourinho

raiza.lima@fiocruz.br

raizatourinho@gmail.com
Wpp: (71) 98108-1588

Site: https://covid19br.org

Facebook: https://www.facebook.com/redecovida/

Instagram: https://www.instagram.com/redecovida/
Youtube: https://www.youtube.com/RedeCovida
Twitter: https://twitter.com/rede_covida
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Como cobrir a pandemia da Covid-19 no Brasil?

SUMÁRIO
Dezembro de 2019 se tornou um marco importante para a história recente da humanidade. Foi
quando a China registrou os primeiros casos de Covid-19. A doença se espalhou rapidamente
pelo mundo causando modificações gradativas e profundas no cotidiano da população mundial.
A rotina das práticas jornalísticas também foi modificada e novos procedimentos passaram a
fazer parte do trabalho. Diante desse grande desafio que a cobertura da pandemia da Covid-19,
na qual há incertezas de todos os lados, inevitavelmente surgem muitas dúvidas. Como cobrir a
pandemia tendo ao mesmo tempo que informar com qualidade, lidar com política, economia, saúde
e ciência dentro de um mesmo contexto? Como dar conta da diversidade e das especificidades
brasileiras, traduzir gráficos e projeções elaborados a partir de modelos matemáticos com os
quais o jornalismo tem pouca familiaridade e ainda cumprir uma série de regras para evitar o
contágio da doença?
As inúmeras dúvidas se misturam a um vocabulário atípico que passou a ser largamente
utilizado no contexto da pandemia. Esse vocabulário não inclui apenas termos específicos da
medicina, mas também da epidemiologia, da matemática e da administração pública. Entender
o significado de diversas palavras técnicas passou a ser essencial para a cobertura jornalística
do novo coronavírus.
Para que as informações sejam bem entendidas pela população de todas as regiões do país,
incluindo pessoas das várias classes sociais e profissionais das diversas áreas, é imprescindível
a ação de um jornalismo livre e responsável. Essa importância se torna ainda mais evidente
quando destacamos que estamos diante de uma doença pandêmica que depende da atitude
de cada pessoa para frear a contaminação. Sem vacina e sem remédios, a informação correta,
precisa e acessível se torna um dos principais instrumentos de combate à Covid-19, capaz de
salvar muitas vidas.
Além de enfrentar o novo coronavírus, os jornalistas estão na linha de frente na guerra da
desinformação. Num contexto de notícias falsas, boatos, informações conflitantes e polarização
política, a clareza na comunicação com respaldo científico é essencial para que as pessoas
entendam, por exemplo, o que realmente está acontecendo, como a doença está avançando, o
que deve ser feito, como devemos agir, quais as formas de prevenção eficazes e quais medidas
estão sendo tomadas pelo governo.
Foi pensando no desafio que está sendo enfrentado diariamente pelos profissionais do jornalismo,
tendo a clareza do quão essencial é esse serviço neste momento de crise, que surgiu a ideia da
elaboração deste material intitulado Como cobrir a pandemia da Covid-19 no Brasil? Orientações
e Glossário para jornalistas. Representa uma das ações da Rede CoVida – Ciência, Informação
e Solidariedade, um projeto de colaboração científica e multidisciplinar focado na pandemia de
Covid-19, realizado através do trabalho conjunto do Cidacs/Fiocruz e da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), com apoio de colaboradores de outras instituições de pesquisa nacionais e
internacionais.
Para elaborar este material foi feito um levantamento, em fontes nacionais e internacionais, das
principais diretrizes para jornalistas que estão cobrindo a pandemia da Covid-19, adequando
e criando orientações específicas para o contexto brasileiro. Para a parte do Glossário, foram
reunidos 75 termos utilizados frequentemente em referência a diversos aspectos que envolvem
o novo coronavírus. O trabalho foi feito por uma equipe da comunicação em colaboração com
pesquisadores de áreas da saúde, todos da Rede CoVida. A intenção foi apresentar definições
claras, simples e objetivas desses termos para que não apenas jornalistas, mas também gestores
públicos e pessoas comuns possam ter acesso.
A Rede CoVida é feita de várias mãos, num trabalho colaborativo que, através deste material
e do esforço diário de reunir e repassar informações com embasamento científico, estende os
braços para os jornalistas reconhecendo o importante papel que exercem neste momento difícil
e desafiador.
Equipe da Rede CoVida
Orientações e Glossário para jo nalistas
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A cobertura jornalística da pandemia da Covid-19 deve ter em mente as peculiaridades dos
contextos socioeconômico e político brasileiros. Portanto, para bem informar à população do
país como um todo é importante considerar o que evitar, que caminhos seguir e quando ter
cautela.

EVITAR
Jornalismo puramente declaratório, sobretudo quando autoridades discordam da ciência.
O ideal é trazer o contraponto da ciência no mesmo material jornalístico que mostra
a declaração discordante, explicando exaustivamente a pertinência dos argumentos
científicos.
Ênfase excessiva a pautas meramente políticas, com foco em embates políticos. É
importante não desviar o foco do que realmente interessa: cobrar ações efetivas de
enfrentamento da pandemia, que devem estar acima de qualquer divergência política.
Essa é uma questão científica e não política.
Jornalismo todo feito a distância. É importante sim reduzir o trabalho do jornalismo na
rua, mas a situação dos hospitais, dos locais públicos, dos supermercados, etc, deve ser
mostrada. Nesses casos, o jornalista que estiver fora do grupo de risco deve tomar todas
as precauções e ir para a rua.

BONS CAMINHOS
Seguir sempre o que diz a ciência. Em uma pandemia, abrir espaço para “achismos” e
informações sem nenhum embasamento científico pode custar muitas vidas.
Jornalismo de solução. Convocar pesquisadores e especialistas de diversas áreas,
principalmente saúde e economia, para analisar o caso brasileiro e apontar caminhos
que podem ser seguidos, para além do que está sendo feito pelas autoridades brasileiras.
Pautar com frequência temas abordados em notícias falsas para ajudar a reduzir os
prejuízos causados pela desinformação.
Adequar o formato dos conteúdos para que possam ser compreendidos por pessoas de
baixa escolaridade, analfabetas e com deficiência (um quarto da população brasileira se
auto-declara com algum tipo de deficiência).
Mostrar os problemas sociais brasileiros que deixam o país ainda mais vulnerável frente
a uma pandemia dessa magnitude, cobrando soluções emergenciais, tais como falta de
água e de dinheiro até mesmo para comprar sabão.

Orientações e Glossário para jo nalistas
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Divulgar orientações que contemplem todas as classes sociais brasileiras. Por exemplo,
o álcool em gel é importante, porém é incompatível com a realidade de grande parte dos
brasileiros.
Ter contato direto com diversos especialistas como pesquisadores, epidemiologistas,
médicos, etc. São contatos capazes de contextualizar informações e fornecer crítica
fundamentada frente às ações e declarações dos gestores públicos. Entretanto, por ser
um vírus novo, ainda há muitos questionamentos sem respostas. Portanto, nem todos
os especialistas sabem em profundidade sobre a Covid-19. Por isso, consulte sempre
as informações fornecidas por grupos de especialistas e pesquisadores, como a Rede
CoVida e organizações de saúde como a OMS.
Mostrar ações que estão dando certo em outros países para que possam servir de exemplo
para o Brasil.
Mostrar como outras crises na saúde e na economia foram vencidas no passado. Isso
ajuda a encontrar soluções para as crises atuais.
Ser transparente. Quando os dados não forem claros, mostre ao público que são confusos
e que nesta situação as informações podem mudar rapidamente.
Humanizar a cobertura jornalística. Quando bem utilizadas, histórias em primeira pessoa
sensibilizam e mostram que há pessoas por trás dos números.
Considerar especificidades de cada localidade para reportar informações de relevância.
Entre grandes centros urbanos, pequenas cidades e localidades rurais, nas diversas
regiões do país, há disparidades topográficas, econômicas e sociais. Por exemplo,
analisar quais são os horários mais cheios das principais ruas da localidade, quais as
necessidades específicas dos moradores, quais os impactos das medidas de contenção
da propagação na região, etc.
Investir em pautas para orientar as pessoas nas práticas diárias que podem contribuir
com a redução da propagação do vírus. Por exemplo, a importância e como higienizar as
compras do supermercado, como isolar uma pessoa com suspeita de Covid-19 dentro de
uma casa onde há vários moradores, entre outras.
Sempre informar a data e a hora das informações, pois no momento que forem publicadas
elas já podem estar desatualizadas.
Após o pico da crise, as perguntas devem estar relacionadas às sequelas físicas,
psicológicas, econômicas e sociais. Mostrar as sequelas, apontar saídas e cobrar ações
para reduzir os prejuízos.
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CAUTELA
No tom utilizado para informar. Palavras ditas de forma equivocada podem gerar pânico.
Por exemplo, pode-se evitar utilizar adjetivos associados a palavras sobre a doença como
vírus “assassino”, vírus “mortal”, efeito “devastador”.
Ao captar imagens de pessoas doentes e mortas, para não ferir a privacidade e a
dignidade da pessoa humana, nem chocar seus familiares.
Ao abordar e expor pessoas. O momento tem o potencial de gerar grande sofrimento para
milhares de pessoas. Trate cada vítima com dignidade e respeite o direito das pessoas de
quererem ou não serem identificadas. Não as sobrecarregue com perguntas difíceis, nem
vá com a intenção de fazer julgamentos. Empatia é a palavra de ordem. Lembre-se que o
respeito e a humanidade estão acima de qualquer notícia.
Ao divulgar informações que aparentam ser muito alarmistas ou muito otimistas. Em
tempos de notícias falsas, a desinformação também é algo que precisa ser combatido.
Duvidar, checar, consultar fontes confiáveis, analisar criticamente e contextualizar as
informações são práticas jornalísticas corriqueiras que precisam ser ainda mais levadas
em consideração.
Ao se envolver demais emocionalmente com a cobertura da pandemia. Jornalista é um
ser humano que, como todos os outros também tem seus limites e pode ser impactado
muito negativamente. Por isso, todo jornalista também precisa cuidar da própria saúde
mental e assumir os próprios limites.

Orientações e Glossário para jo nalistas
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Por ser uma pandemia, a Covid-19 está presente em diversos países. Os números de mortos,
contaminados e suspeitos são divulgados a todo momento. Modelos matemáticos entram
em cena cheios de números e gráficos para nos ajudar a entender a gravidade da situação
presente e prever cenários futuros a partir de contextos diferentes. Mas, é preciso ter cautela
ao examinar os números e comparar as estatísticas entre países para não fazer interpretações
equivocadas.

FIQUE ATENTO
Nem sempre os números acompanham a realidade do
contágio da doença. Em países onde estão sendo testados
apenas os doentes graves, as estatísticas não mostram com
eficácia a propagação do vírus, já que assintomáticos e
doentes leves estão fora dos números.
Um país com testagem em larga escala provavelmente terá
um número de casos muito maior e uma taxa de mortalidade
menor que um país com poucos testes, sendo inviável
comparar diretamente essas duas realidades, pois não se
sabe qual tem mais casos na prática.
A demora na divulgação do resultado dos testes faz com
que as estatísticas estejam com um atraso de uma a duas
semanas, pois um resultado que sai hoje correspondente a
uma realidade de dias atrás.
Ao comparar a situação de cada país ou de regiões do
mesmo país, é preciso ter como ponto de comparação
não o período atual, mas o marco zero da confirmação
da presença da Covid-19 na localidade. A partir do marco
zero, a comparação deve ser feita por número de dias da
propagação do vírus naquele território.
Vá além da divulgação diária dos números. É importante
fazer perguntas como o que está por trás desses números?
De que lugares eles vêm? Quem são essas pessoas? Porque
os números crescem dessa forma?

Orientações e Glossário para jo nalistas
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Jornalistas tanto podem ser contaminados como contaminar pessoas, mas não devem
parar de trabalhar, já que o jornalismo é considerado uma atividade essencial e de grande
importância para bem informar à sociedade no momento de uma pandemia. Entretanto, além
das recomendações para as pessoas de forma geral, algumas ações preventivas específicas
para o trabalho jornalístico são necessárias.
PREVENÇÃO
Reduzir a quantidade de pessoas dentro da redação, respeitando a distância de pelo
menos dois metros entre cada uma.
Usar máscara de tecido, mesmo estando sem sintomas, é recomendação do Ministério da
Saúde. Portanto, o jornalista deve usá-la dentro da redação e no trabalho de reportagem
fora dela. Lembrando de trocar por uma máscara limpa a cada duas horas ou sempre que
ficar úmida.
Antes de começar, higienizar com álcool em gel ou desinfetante a bancada de trabalho e
demais objetos que são tocados com frequência como teclado, mouse, telefone e canetas.
Os jornalistas que fazem parte do grupo de risco e as grávidas devem trabalhar em casa,
assim como todos os que apresentarem qualquer sintoma de gripe.
Observar se pelo menos parte do expediente pode ser feito em casa, reduzindo a
quantidade de horas de trabalho fora da residência.
Sempre que possível, trocar a entrevista gravada de forma presencial por gravações feitas
à distância, mesmo que o jornalista e o entrevistado não apresentem sintomas.
Na reportagem de rua, higienizar com frequência os materiais de trabalho como
microfones, celulares, canetas, cabos e câmeras.
Evite encostar as mãos e colocar objetos de uso profissional no chão ou em superfícies
que não foram higienizadas naquele momento. A dica é levar uma bolsa para carregar
microfone, papel, caneta, celular, etc, evitando assim a necessidade de colocar em cima
de superfícies.
Evite entrar em ambientes com grande circulação de pessoas.
Tentar manter a distância de dois metros entre o jornalista, os colegas da equipe de
reportagem e os entrevistados. Portanto, o ideal é disponibilizar um microfone higienizado
para que o próprio entrevistado possa segurar.
Dentro do carro da equipe de reportagem é recomendado manter as janelas abertas para
garantir a circulação de ar e a dispersão de eventuais agentes causadores de doenças.
Se a pauta for em áreas de circulação e tratamento de pessoas contaminadas, como
hospitais, são necessários equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras
e até roupas específicas, dependendo do grau de possível contaminação do ambiente.
Fique o mínimo de tempo possível nesses ambientes.
Orientações e Glossário para jo nalistas
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Numa pandemia a utilização de termos técnicos é inevitável. Mas, o jornalista precisa ficar
atento para não usá-los de forma incorreta e acabar confundindo a população. É importante
também fazer uma constante “tradução” desses termos, explicando em linguagem simples
o que significam. Essa tradução também deve ser feita quando houver termos técnicos nas
falas de pesquisadores, especialistas e autoridades. O Glossário Covid-19 foi elaborado para
contribuir com essa tarefa. O material reúne 75 verbetes, escolhidos por serem termos usados
com frequência no contexto da pandemia.

A
ACHATAR A CURVA: Significa o esforço feito para desacelerar o ritmo de transmissão do vírus,
para que menos pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo. A ideia é fazer com que o número
de casos que precisem de hospitalização não supere o número de leitos disponíveis na rede
hospitalar, garantindo que muitas pessoas não morram por falta de atendimento médico.
Em outras palavras, o achatamento da curva não necessariamente reduz o número total de
pessoas que possam vir a ser infectadas, mas reduz a velocidade do contágio, aumentando o
tempo para que o vírus atinja o número máximo de infecções. Dessa forma, é possível evitar
a sobrecarga do sistema de saúde e, consequentemente, reduzir o número de mortos.
AEROSSÓIS: Os aerossóis são partículas finíssimas que podem ser geradas pelo espirro ou
tosse juntamente com as gotículas (partículas líquidas maiores). Os aerossóis, por serem
mais leves, podem ficar em suspensão por horas no ambiente.
AGENTE ETIOLÓGICO: É o agente causador da doença. No caso da Covid-19, é o novo
coronavírus, também chamado de SARS-CoV-2.
ANTICORPOS: São estruturas proteicas, também chamadas de imunoglobulinas, produzidas
pelo sistema imunológico humano, que atuam contra microrganismos invasores do corpo. A
principal função dos anticorpos é defesa, impedindo a entrada de microrganismos causadores
de infecções dentro das células, eliminando esses microorganismos ou neutralizando os
produtos tóxicos que eles produzem.
ANTÍGENO: É toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de
anticorpos. Pode ser encontrado nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários
e vermes parasitas. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo um anticorpo
específico para ele, com a função de eliminá-lo.
ATENÇÃO BÁSICA: Também é chamada de “Atenção Primária”. É o atendimento inicial dos
usuários no sistema de saúde. Funciona como um filtro para organizar o fluxo dos serviços
nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Exemplos: Unidades Básicas de
Saúde, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, entre outros.
ATENÇÃO PRIMÁRIA: Mesmo que “Atenção Básica”.
Orientações e Glossário para jo nalistas
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C
CASO ASSINTOMÁTICO: Quando uma pessoa está contaminada com um vírus, mas não
desenvolve os sintomas da doença. Os assintomáticos podem transmitir o novo coronavírus,
o que é chamado de transmissão assintomática.
CASO CONFIRMADO: Um caso de Covid-19 só é considerado confirmado quando o resultado
do exame laboratorial é positivo. Mesmo que apresente todos os sintomas, o caso só é
confirmado com exame laboratorial específico.
CASO DESCARTADO: Um caso de Covid-19 é descartado quando o exame laboratorial de
um caso suspeito (ver em “caso suspeito”) dá negativo. Entretanto, já foi detectado que
uma certa porcentagem dos resultados negativos de alguns exames podem apresentar falso
negativo, ou seja, quando o exame dá negativo mesmo a pessoa estando infectada. Portanto,
quando os sintomas do doente são muito expressivos dentro do perfil da Covid-19, é preciso
repetir o exame para confirmar o resultado negativo e descartar o caso.
CASO SUSPEITO: Um caso é considerado suspeito de Covid-19 quando alguém teve contato
direto com algum caso confirmado ou apresenta sintomas muito característicos da doença,
mas ainda não tem o resultado de um exame laboratorial específico para descartar ou
confirmar.
COMORBIDADE: É a ocorrência de duas ou mais doenças no mesmo paciente e ao mesmo
tempo. Nesta pandemia, pessoas com diabetes, asma, hipertensão e doenças cardiológicas,
quando infectadas com o SARS-CoV-2, tem maior risco de adoecer de Covid-19 e maior
chance de ter formas mais graves da doença. A maioria das pessoas que morreram por
Covid-19 tinha alguma dessas comorbidades.
CORONAVÍRUS: Família de vírus que causam infecções respiratórias. Variam do resfriado
comum a doenças mais graves, como Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). O novo coronavírus, descoberto em dezembro
de 2019, após casos registrados na cidade de Wuhan, na China, foi nomeado Síndrome
Respiratória Aguda Grave - Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) e provoca a doença chamada
Covid-19. A família de vírus tem mais integrantes, alguns que atingem humanos e outros que
circulam só entre animais. É justamente por já existirem outros tipos de coronavírus que o
causador da atual crise é chamado de “novo coronavírus”.
COVID-19: Nome da doença respiratória aguda, em alguns casos grave, causada pelo novo
coronavírus, o SARS-CoV-2. É a abreviação de Coronavirus Disease 2019 (Doença Coronavírus
2019, em português).
CURVA EPIDÊMICA: É o padrão matemático seguido pelas epidemias através da qual é
possível calcular e prever o crescimento do contágio. A partir dela são planejadas ações de
prevenção, controle e combate.
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DECAIMENTO EXPONENCIAL: É quando o número de pessoas recuperadas por dia passa a
ser maior que o de novas infectadas por um agente etiológico.
DIAGNÓSTICO: Processo de identificação da doença. No caso do diagnóstico da Covid-19 o
paciente precisa apresentar uma série de sintomas e o resultado do teste laboratorial deve
ser positivo.
DISTANCIAMENTO SOCIAL: Trata-se de medida preventiva para reduzir o contato pessoa
a pessoa em uma determinada comunidade, com o objetivo de interromper ou diminuir a
propagação da doença. Entre as recomendações estão: manter uma distância física segura
entre as pessoas (2m), ficar em casa, realizar trabalho remoto, cancelar eventos, fechar
escolas e comércios não essenciais e evitar o transporte público.

E
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA: Esse tipo de emergência é declarado quando ocorre
um evento específico que pode constituir um risco de saúde pública para outro local país
por meio da propagação de doenças e, dessa forma é requerido uma resposta coordenada
(nacional ou internacional). Declarar um estado de emergência de saúde pública (nacional
ou internacional) concede às instâncias governamentais a autoridade para tomar medidas
extras para proteger o público, como a suspensão de regulamentos ou a realocação de fundos
para controle da doença.
ENDEMIA: A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa e sim se ela acontece
geralmente em um local. Uma doença é classificada como endêmica (típica) de uma região
quando acontece com uma frequência já esperada no local. A febre amarela, por exemplo, é
considerada uma doença endêmica da região Norte do Brasil. As doenças endêmicas podem
ser sazonais.
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Equipamento usado para minimizar a
exposição a riscos que causam ferimentos e doenças graves. Entre eles incluem as máscaras,
luvas, toucas, aventais, entre outros.
EPIDEMIA: É um aumento inesperado de uma doença em diversas regiões. Uma epidemia
em nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. Em escala
nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país.
EPIDEMIOLOGIA: É um ramo da área da saúde que se dedica ao estudo dos diferentes
fatores relacionados à difusão e propagação de doenças em grupos de pessoas, tais como
frequência, distribuição, evolução, contágio, prevenção, entre outros.
Orientações e Glossário para jo nalistas

21

SUMÁRIO
EPIDEMIOLOGISTA: É o profissional de saúde que utiliza os conhecimentos da epidemiologia
para planejar, executar e avaliar ações de prevenção, controle e tratamento de doenças.
ESTADO DE EMERGÊNCIA: Um estado de emergência pode ser declarado durante desastres
naturais, epidemias e outras emergências de saúde pública. Declarar um estado de
emergência concede às instâncias governamentais a autoridade para tomar medidas extras
para proteger o público, como a suspensão de regulamentos ou a realocação de fundos para
mitigar a disseminação de uma doença.
ESTATÍSTICA: É uma área do conhecimento que se dedica a estudar a coleta, a organização,
a análise e a interpretação de dados por amostragem. Através de teorias probabilísticas e
representações gráficas, a estatística procura explicar e prever a frequência de ocorrência de
eventos. Em uma epidemia, a estatística busca entender e prever o crescimento do contágio
da doença, ajudando o poder público na tomada de decisão.

F
FATORES DE RISCO: São os componentes que podem levar à doença ou contribuir para um
maior risco de adoecimento ou agravamento do estado de saúde.
FÔMITES: É qualquer objeto inanimado, a exemplo de sapatos, toalhas e talheres, capaz de
absorver, reter e transportar organismos infecciosos, como o novo coronavírus.
FUNÇÃO EXPONENCIAL: É o padrão matemático que cada epidemia segue, usado para
representar situações que se multiplicam muito rapidamente ao longo do tempo. Um número
é multiplicado por ele mesmo, gerando um crescimento exponencial. Na prática de uma
epidemia, se o crescimento é exponencial, quer dizer que um infectado é capaz de infectar
mais de uma pessoa ao mesmo tempo e isso faz o número de pessoas contaminadas crescer
de forma exorbitante. O número de novos infectados será sempre muito maior a cada dia.

G
GRUPO DE RISCO OU VULNERÁVEL: É o perfil dos pacientes que podem desenvolver o quadro
mais grave da doença e, por isso, têm mais chance de morrer devido à infecção. No caso da
Covid-19, são os idosos e pessoas com doenças associadas (comorbidades), como cardíacos,
diabéticos e pessoas com problemas respiratórios como a asma e a bronquite. Esses grupos
têm prioridade no atendimento e na testagem para o vírus. Porém, há outros perfis de risco
que estão em estudo como obesos e pessoas com baixa imunidade.
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IMUNIDADE: É um estado de resistência de um organismo em relação a um fator patogênico
com qual ele já entrou em contato. Por exemplo, um indivíduo é imune a determinada doença
quando tem anticorpos específicos para combater o agente causador.
INCIDÊNCIA: É a medida que indica quantas pessoas foram acometidas por uma doença na
população em um período de tempo. É calculada pelo número de casos novos de uma doença
em um período e o número de habitantes da localidade da qual essas pessoas doentes eram
originárias (ex: número de casos novos de Covid-19 na Bahia dividido por habitantes da Bahia).
INFECTOLOGISTA: É o médico que atua na prevenção e no tratamento de doenças infecciosas
provocadas por agentes causadores diversos como vírus, fungos e bactérias, independente
da parte do corpo humano afetada pela doença.
ISOLAMENTO: É o ato de separar pessoas doentes ou com suspeita de uma doença, como
a Covid-19, do contato com outras pessoas. Em caso de doença com sintomas leves, os
doentes devem ficar isolados dentro da própria casa, se possível, separadas das demais
pessoas do domicílio, evitando contato físico e o compartilhamento de espaços e objetos.
A utilização das expressões “isolamento vertical” e “isolamento horizontal” é indevida, pois
não representam termos oficialmente aplicados empírica e cientificamente como referência
a medidas de controle de uma epidemia.

L
LETALIDADE: É a taxa que relaciona o número de óbitos por determinada causa e o número
de pessoas que foram acometidas por tal doença. Indica o percentual de pessoas que
morreram por tal doença e pode informar sobre a qualidade da assistência médica oferecida
às pessoas doentes.
LOCKDOWN: É o bloqueio total de uma cidade e pode incluir o fechamento de todos os
serviços não essenciais, o fechamento de estradas e transporte público, a obrigatoriedade
de ficar em casa. O lockdown só pode ser decretado por uma autoridade governamental.
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MÁSCARA CASEIRA: É a máscara feita de tecido de forma artesanal. O Ministério da Saúde
recomendou que todas as pessoas usem máscaras caseiras para reduzir o contágio da
Covid-19, mesmo que não apresentem sintomas, pois representam barreiras na propagação
da doença. Essa máscara é de uso individual. Deve ter duas camadas de pano e tamanho
suficiente para cobrir toda a boca e o nariz, além de ser bem ajustada ao rosto para não ter
espaços laterais. A higienização deve ser feita com água e sabão.
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: É a máscara descartável mais comumente encontrada
em farmácias. Porém, é indicada para profissionais de saúde, casos confirmados ou suspeitos
de Covid-19 e pessoas que lidam ou convivem com alguém doente. Não deve ser lavada.
MÁSCARA MODELO N95: Diferente da caseira e da cirúrgica descartável, esse tipo de máscara
faz a filtragem do ar, impedindo a passagem de partículas pequenas, como os aerossóis,
que são expelidos durante o processo de entubar e aspirar pacientes. É o equipamento de
proteção individual (EPI) indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados,
como é caso dos profissionais da área de saúde.
MODELAGEM MATEMÁTICA: É a área da matemática que utiliza cálculos para fazer
simulações com o objetivo de prever o comportamento de um determinado fenômeno. Numa
pandemia, além de fazer estimativas de como será a disseminação da doença e os números de
infectados, mortos e hospitalizações, permite simular vários contextos diferentes, prevendo a
eficácia de medidas adotadas pela administração pública, como o fechamento de comércio,
escolas e universidades. Assim, é uma importante ferramenta de auxílio aos gestores públicos,
ajudando no planejamento de ações para conter a transmissão da doença e de atendimento
dos doentes.
MORBIDADE: Refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem determinadas doenças,
num intervalo de tempo específico, em uma determinada população. A morbidade mostra o
comportamento das doenças e dos agravos à saúde.
MORTALIDADE: Representa o risco ou a probabilidade que qualquer pessoa na população
apresenta de morrer em decorrência de uma determinada doença.

O
OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE: É a agência de saúde especializada das Nações
Unidas e está sediada em Genebra. Estabelece diretrizes internacionalmente aceitas para
o tratamento de doenças e coordena as respostas aos aumentos repentinos do número de
casos de doenças em todo o mundo.
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PANDEMIA: Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece
quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. A Covid-19 passou de
epidemia para pandemia quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a registrar
casos nos seis continentes do mundo.
PATÓGENO: Agente causador de doença.
PERÍODO DE INCUBAÇÃO: Tempo entre a infecção e o aparecimento de sinais ou sintomas de
uma doença. O período de incubação do novo coronavírus é de até duas semanas.
PICO DA CONTAMINAÇÃO: O pico de contaminação acontece quando ocorre, em um
determinado dia, o número máximo de pessoas infectadas, mostrando que a partir daquele
ponto há uma redução do número de casos. Entretanto, quando o pico ocorre durante a
quarentena, não quer dizer que não há mais pessoas a serem infectadas, mas que o número
de pessoas infectadas diariamente está diminuindo e que as medidas de distanciamento
social podem estar funcionando. Portanto, durante o decaimento da curva, se todas as
medidas de contenção forem abandonadas aleatoriamente, há o risco de ocorrer um novo
pico epidêmico, pois muitas pessoas que não foram infectadas vão sair do isolamento social
e vão passar a se expor ao vírus.
PLANO DE CONTINGÊNCIA: Documento que define objetivos e responsabilidades
estabelecidas em uma organização para atender a uma emergência e também reúne
informações detalhadas sobre todas as áreas envolvidas. Diante da emergência de saúde
pública com o novo coronavírus, Planos de Contingência para Enfrentamento do Novo
Coronavírus foram formulados no âmbito nacional, dos estados e municípios, com o objetivo
de preparar respostas rápidas e coordenadas, assim como indicar a estrutura de comando
correspondente a ser configurada.
PLASMA DE CONVALESCENTES: Plasma é a parte líquida do sangue constituída por água e
outros componentes, tais como os anticorpos. Convalescente é uma pessoa que se encontra
em recuperação após uma doença. Há estudos que apontam que o plasma de convalescentes
pode ajudar a combater o vírus em pessoas que estão na fase de desenvolvimento da doença.
Entretanto, ainda não há evidências suficientes para comprovar a eficácia. Há pesquisas em
andamentos em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.
PREVENÇÃO: A prevenção reúne o conjunto de ações para evitar que pessoas sejam
contaminadas e/ou desenvolvam a doença. Com relação à Covid-19, a prevenção do contágio
inclui ações como a lavagem frequente das mãos, distanciamento social, utilização de
máscara de tecido ao sair de casa e a limpeza recorrente de superfícies e objetos. Como ainda
não existe vacina para a Covid-19, não há um meio de prevenir que pessoas contaminadas
desenvolvam a doença. Portanto, é preciso investir na prevenção do contágio.
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QUARENTENA: É quando uma pessoa, ou grupo, que supostamente entrou em contato com
uma pessoa doente ou com sintomas de uma doença, fica por um período em casa (ou em
outro local) de resguardo, afastada de outras pessoas, para verificar se se contaminou ou não
com a doença. Dessa forma, evita-se a transmissão da doença para outras pessoas durante o
período de incubação ou sem sintomatologia. O tempo da quarentena pode variar de acordo
com a doença. A quarentena recomendada para o COVID-19 é de duas semanas caso não
haja sinais da doença.

R
RASTREAMENTO DE CONTATO: Funcionários e especialistas em saúde trabalham para
encontrar as pessoas que podem ter entrado em contato com alguém que estava doente e
que, consequentemente, também podem adoecer. Esse rastreamento pode ser feito por meio
da funcionalidade de geolocalização dos celulares, por exemplo.
RESISTÊNCIA IMUNOLÓGICA: É a responsável pela imunidade física da pessoa. Ou seja, é
a rede de células e órgãos do corpo especialmente desenvolvidos para combater infecções.
RESPIRADOR: Equipamento hospitalar usado para introduzir ar nos pulmões por meio de um
tubo inserido pela boca ou nariz de um paciente.
R0 (Lê-se R Zero): Também chamado de número de reprodução, é a medida da intensidade
de propagação de uma doença. Caracteriza-se pelo número médio de pessoas que alguém já
infectado pode infectar. Pode variar com ações de prevenção. É uma medida essencial para o
desenvolvimento de políticas de saúde pública para contenção da doença.

S
SALAS COM PRESSÃO NEGATIVA: São salas projetadas especificamente para pacientes com
doenças contagiosas. Possuem um filtro de ar potente que impede que o ar contamine outras
áreas.
SARS-COV-2: É o nome oficial do vírus que atingiu a China em dezembro de 2019 e o
mundo em 2020. Foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para facilitar a
identificação em estudos científicos e também a divulgação na imprensa, além de evitar
confusões com outros vírus da mesma família.
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SAÚDE DA FAMÍLIA: Estratégia de atenção básica que estabelece vínculo com a população
a partir do acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área
geográfica delimitada. Com base no conhecimento da realidade das famílias são desenvolvidas
ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças.
SAÚDE MENTAL: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar
no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse
rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. No caso do SUS, a atenção em
saúde mental é oferecida a partir da Política Nacional de Saúde Mental no atendimento a
pessoas com transtornos mentais e acolhimento a usuários de álcool, crack e outras drogas.
SAZONALIDADE: É a característica de um fenômeno considerado cíclico, que se repete
sempre no mesmo período do ano, como por exemplo a gripe comum, que é mais frequente
no inverno. As doenças são sujeitas à variação sazonal com aumentos de incidência em
determinadas épocas do ano, geralmente relacionados ao modo de transmissão, facilitado
por peculiaridades das propriedades climáticas de determinados períodos.
SERVIÇOS ESSENCIAIS: São aqueles que dão segurança aos serviços públicos e atividades
consideradas indispensáveis ao atendimento das necessidades da população. Entretanto,
cada país determina quais são os serviços considerados essenciais no seu território. Enquanto
a crise da pandemia perdurar, dependendo da necessidade e da situação de contágio do novo
coronavírus, a lista dos serviços essenciais pode aumentar ou diminuir. Portanto, é preciso
conferir quais serviços estão sendo considerados essenciais em determinado momento. O
Planalto criou uma página específica para atualizar a lista de serviços essenciais a cada nova
medida adotada pelo Governo Federal: (http://www4.planalto.gov.br/legislacao/imagens/
servicos-essenciais-covid-19)
SURTO: Acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em
uma região específica (um bairro, por exemplo). Para ser considerado surto, o aumento de
casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. A palavra “surto” só deve ser
utilizada para doenças que já existem. Ou seja, a utilização dela para se referir à Covid-19 é
indevida, pois esta é uma doença nova. Portanto, não recomendamos falar em surto quando
se trata de uma doença sem registro na história.
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Sistema público de saúde do Brasil, instituído em 1988
após promulgação da Constituição Federal. Passou a oferecer a todo cidadão brasileiro
acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Realiza desde consultas, exames e
internações, até a promoção de campanhas de vacinação e ações de prevenção de vigilância
sanitária, como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos.
SWAB: Espécie de cotonete grande utilizado para coletar secreções respiratórias do nariz e
da garganta para a realização de teste da Covid-19.
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TELEMEDICINA: Atendimento médico à distância que possibilita que médicos analisem
laudos, exames ou recomendem um remédio de forma remota.
TESTE PCR: Exame realizado para detecção do vírus causador da Covid-19, empregando a
técnica conhecida por RT-PCR (sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação
em cadeia da polimerase). O teste é a resposta final e precisa sobre a presença do novo
coronavírus em amostra de sangue analisada de determinado/a paciente. Foi por meio deste
tipo de teste que, no dia 24 de fevereiro de 2020, confirmou-se o primeiro caso da Covid-19
no Brasil. A identificação ocorreu no laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, em São
Paulo.
TESTE RÁPIDO: Feito através de kits para a verificação de infecção por Covid-19. O teste
detecta anticorpos e permite que se tenha resultado em apenas 15 minutos. A empresa
produtora de kits de teste rápido precisa ter registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
TRANSMISSÃO: A transmissão é a forma como “se pega a doença”, como dizemos
popularmente. No caso da Covid-19, até agora o que se sabe é que ela é transmitida de pessoa
para pessoa por meio de gotículas de saliva ou secreções, muitas vezes invisíveis, que podem
sair pela boca e pelo nariz no momento em que uma pessoa contaminada espirra, tosse, fala
ou até mesmo respira. O vírus pode ficar suspenso no ar por algumas horas, podendo entrar
em contato com uma pessoa sadia através do nariz, pela boca e pelos olhos. Essa é a causa
da recomendação de ficar dois metros de distância das pessoas. Além disso, essas mesmas
gotículas podem contaminar superfícies e objetos, onde o vírus sobrevive por até três dias,
a depender do material. Uma pessoa sadia, ao tocar no local contaminado e levar as mãos à
boca, ao nariz ou aos olhos, pode se contaminar. Por isso a orientação de lavar as mãos com
frequência.
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA: Quando não é mais possível identificar quem é o transmissor
da doença.
TRANSMISSÃO FECAL-ORAL: Esse tipo de transmissão também é chamada de oral-fecal
e ocorre quando existe a presença do vírus/bactéria/parasita em partículas fecais de uma
pessoa infectada e essas partículas são acidentalmente engolidas ou respiradas por uma
pessoa não-infectada.
TRATAMENTO: É o conjunto de meios de qualquer tipo como farmacológicos, cirúrgicos,
físicos e higiênicos, que tem o objetivo de curar doenças. No caso da Covid-19, ainda não há
um tratamento medicamentoso definido.
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VACINA: É uma preparação biológica que estimula o organismo a produzir anticorpos para
combater determinado agente etiológico. Ainda não há uma vacina específica contra o novo
coronavírus. Mas instituições de pesquisa, cientistas e a indústria farmacêutica de todo o
mundo estão tentando desenvolver imunização segura e eficaz. O tempo para uma vacina ser
criada, passar por todas as fases de testes necessários para comprovar eficácia e segurança,
até que venha a ser aprovada, é de pelo menos um ano e meio.
VETOR: Organismos que servem de veículo para a transmissão de algum causador de doença.
VÍRUS: Organismos microscópicos que se destacam pela ausência de células. São constituídos
por uma cápsula proteica com algum material genético. São incapazes de se reproduzirem
sozinhos, sendo necessário parasitar uma célula para que isso possa acontecer.
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