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A pandemia de COVID-19 já acabou? 

 Como os jornalistas podem combater a falsa
sensação de segurança em relação à
pandemia de COVID-19? Aqui estão alguns
mitos e verdades para ajudar a desmentir o
boato de que a pandemia já ficou para trás. 

Afinal, a pandemia de COVID-19 já

acabou? Não, com certeza ainda não

acabou... Ela só vai acabar quando cessar

em todo lugar do mundo

Tedros Adhano Ghebreyesus 
diretor-geral da Organização Mundial da
Saúde, durante a 75ª Assembleia Mundial da
Saúde, em maio de 2022.

Os casos de
COVID-19 estão
diminuindo no
mundo todo.

Os casos registrados estão
aumentando em quase 70 países, em
todas as regiões, apesar do número
de testes realizados estar em queda. 

MITO VERDADE

O contágio do
SARS-CoV-2 está
sob controle em
muitos países do
mundo todo; é
menos provável
contrair a doença. 

O aumento da transmissão, mesmo que em
poucos países, significa mais mortes e mais
possibilidades de surgir uma nova variante. A
evolução do vírus está sendo pouco
monitorada devido ao declínio dos testes e do
sequenciamento genômico. Os países estão se
expondo ao risco de novas variantes que
podem causar sérios impactos na saúde
pública.
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Novas variantes do
SARS-CoV-2 serão
cada vez menos
perigosas, porque
é assim que
funciona a
evolução viral.

Em dois anos de pandemia, o impacto das
muitas variantes do novo coronavírus tem
oscilado entre doenças graves ou fatais e
infecções com sintomas leves ou
assintomáticas. É impossível prever quanto
tempo vai durar a pandemia e como o vírus vai
evoluir.
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www.internews.org 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly


Há uma queda
global no
número de
mortes por
COVID-19
registradas. 

A pandemia de COVID-19 já acabou? 
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Tedros Adhano Ghebreyesus 

O número de mortes por COVID-19 sempre foi maior que
o registrado e continua subnotificado na maioria dos
países. O número de óbitos registrados estão
aumentando na África, onde encontram-se os índices
mais baixos de vacinação. Há poucos kits de teste
disponíveis para atender adequadamente os países de
baixa renda. Os medicamentos para tratar a COVID-19
que foram desenvolvidos até agora só estão disponíveis
em certos países.

Director General, World Health Organization
at the 75th World Health Assembly, May 2022.
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Na metade de 2022, quase um bilhão de
pessoas em países de baixa renda continuam
não vacinadas. Apenas 57 países vacinaram
70% de sua população, e quase todos são
países de alta renda.

Com 60% da população
mundial vacinada contra
a COVID-19, a imunidade
coletiva está próxima de
ser alcançada. 
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A pandemia já se
esgotou, e prevê-se que
ondas graves de infecção
sejam improváveis no
futuro.

O vírus SARS-CoV-2, nas palavras do Dr.
Ghebreyesus, "tem nos surpreendido a cada
momento; é uma tempestade que tem
devastado comunidades repetidas vezes, e
ainda não podemos prever seu destino nem
sua intensidade". 
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A maioria das pessoas é
bem informada sobre as
vacinas, e as campanhas
de vacinação têm sido
um grande sucesso.

Em muitos países e comunidades, a taxa de
imunização permanece baixa. As razões
incluem desinformação sobre as vacinas, falta
de compromisso político, e problemas de
infraestrutura que precisam ser solucionados
para garantir que as vacinas cheguem ao
braço das pessoas. 
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Para obter mais informações que corrijam falsas percepções sobre o estado atual da pandemia de
COVID-19, assista ao vídeo “It's not over - COVID-19 in East and Southern Africa”, gravado em 25 de maio

de 2022. No vídeo, o eminente epidemiologista e infectologista Prof. Salim Abdool Karim explica como e
por que os jornalistas devem manter a COVID-19 em pauta. Ele propõe ângulos de abordagem sobre

temas como: os vários sintomas da COVID-19, estimativas de excesso de mortalidade, efeitos prolongados
da COVID-19, estatísticas de carga de doença, os impactos sociais e políticos da pandemia, os benefícios

individuais e comunitários da vacinação, e a noção de "viver com o vírus de forma inteligente". 
 

https://youtu.be/8lNUaT978GY
https://youtu.be/8lNUaT978GY

