
 

  

      

      

      

      

A Pandemia do Século XXI 



 

 

Índice 

▪ Coronavírus 

• O que é o coronavírus ? 

• Origem 

• Sintomas 

▪ China em pânico  

• Primeiros Infetados 

• A expansão   

• Reação do Governo Chinês  

▪ Corona Pelo Mundo 

• A propagação  

▪ Efeitos da Pandemia 

• Efeitos socio-económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coronavírus  

• O que é um coronavírus ? 

Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar 

doenças em animais ou humanos. Em humanos, sabe-se que vários 

coronavírus causam infeções respiratórias que variam do resfriado 

comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença 

de coronavírus COVID-19. 

O COVID-19 é a doença infeciosa causada pelo coronavírus 

descoberto mais recentemente. Este novo vírus e doença eram 

desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, China, em 

dezembro de 2019. 

• Origem 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em animais. 

Ocasionalmente, as pessoas são infetadas com esses vírus, que 

podem se espalhar para outras pessoas. Por exemplo, o SARS-CoV foi 

associado a gatos civeta e o MERS-CoV é transmitido por camelos e 

dromedários. Possíveis fontes animais de COVID-19 ainda não foram 

confirmadas. Mas os cientistas acreditam que possa ter origens nos 

morcegos.  

 

• Sintomas 

Os sintomas mais comuns do COVID-19 são febre, cansaço e tosse 

seca. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, 

corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia.  



 

Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. 

Algumas pessoas são infetadas, mas não apresentam sintomas e 

não se sentem mal. A maioria das pessoas (cerca de 80%) 

recupera da doença sem precisar de tratamento especial. Cerca 

de 1 em cada 6 pessoas que fica infetado COVID-19 fica 

gravemente doente e desenvolve dificuldades respiratórias. As 

pessoas idosas e as que têm problemas médicos subjacentes, 

como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, têm maior 

probabilidade de desenvolver doenças graves.  

 

China em pânico  

• Primeiros Relatos  

A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, província 

de Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de 

2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do 

mesmo ano. Acredite-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, 

porque os primeiros casos confirmados foram os mais frequentes 

no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também 

vende animais vivos. 

• A expansão 

 

Os primeiros casos suspeitos foram notificados em 31 de 

dezembro de 2019,  com os primeiros sintomas aparecendo 

algumas semanas antes, em 1 de dezembro de 2019.  O Mercado 

foi fechado em 1 de janeiro de 2020 e como pessoas com os 

sintomas foram isolados. Mais de 700 pessoas, incluindo mais de 

400 profissionais de saúde, que entraram em contato próximo com 

casos suspeitos, foram monitorados posteriormente.  



 

Com o desenvolvimento de um teste de PCR de diagnóstico 

específico para deteção de infeção, a presença de COVID-19 foi 

confirmada em 41 pessoas em Wuhan, das quais duas foram 

relatadas posteriormente como sendo um casal, um dos quais não 

tinham. estado no mercado e outros três membros da mesma 

família que trabalham nas bancas de produtos do mesmo mercado.  

• Reação do Governo Chinês  

 
As primeiras grandes medidas foram as quarentenas impostas. 

Wuhan e várias outras cidades da província de Hubei 

praticamente fecharam-se ao mundo, com os transportes 

públicos parados e as populações em quase isolamento. 

Cidades de ainda maior dimensão, como Pequim e Xangai, 

impuseram restrições de forma a gerir o enorme fluxo de 

viajantes. As autoridades optaram ainda por fechar muitos 

locais turísticos e adiaram ou cancelaram muitos eventos do Ano 

Novo Lunar em todo o país, estendendo o feriado de Ano Novo 

por mais três dias num apoio aos esforços de resposta. 

 

Os esforços para isolar e retardar a disseminação do 2019-nCoV 

incluíram o envio de recursos médicos e financeiros muito 

significativos para Wuhan e outras áreas afetadas. Seguiram 

equipas médicas do Exército de Libertação Popular e a 

Comissão Nacional de Saúde da China enviou mais de 1000 

funcionários de todo o país para a área de Wuhan. 

 

Construíram-se hospitais em tempo recorde. Em Wuhan, o novo 

hospital foi concluído em apenas dez dias, enquanto um 

segundo hospital com 1.500 camas está já a ser construído. O 

hospital Huoshenshan tem 25 mil metros quadrados e mil 

camas. Foi entregue formalmente aos militares, a quem cabe a 

gestão da unidade e a prestação dos cuidados de saúde. A 

televisão estatal chinesa destacou que nas equipas médicas 

enviadas "muitos participaram na luta contra a SARS no Hospital 

Xiaotangshan, em Pequim, na missão anti-Ebola na Serra Leoa e 



 

na Libéria, e têm ampla experiência no tratamento de doenças 

infeciosas". 

 

Estas medidas foram acompanhadas por fortes investimentos. O 

Banco de Desenvolvimento da China emitiu um empréstimo de 

emergência de 2 mil milhões de yuans (261 milhões de euros), 

enquanto o Ministério das Finanças alocou mil milhões de yuans 

(U130,5 milhões de euros) no combate ao vírus. Se o Estado 

agiu, o mesmo aconteceu com o setor privado da China - 

sempre muito ligado ao poder central -, com empresas como 

Tencent, JD.com, Lenovo e Xiaomi a oferecerem contribuições 

em fundos e ajudas médicas. 

 

Corona Pelo Mundo 

• A propagação 

 
Em 15 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de novo 

coronavírus - uma norte-americana de 83 anos - envolvendo o 

navio de cruzeiro Westerdam, que tinha um total de 1455 

passageiros e 802 tripulantes a bordo e não estava em 

quarentena. Vários países asiáticos recusaram-se a sair de 

Westerdam para atrapalhar seus portos antes de serem 

transportados no Camboja no dia 14 de fevereiro.  

 

No dia 26 de fevereiro, uma mulher japonesa pegou o vírus pela 

segunda vez. Uma mulher, que tem 40 anos ou mais, fez o teste 

pela segunda vez depois de dor de garganta e no peito. A 

primeira vez que foi infetada no fim de janeiro, permaneceu 

internada e recebeu alta do hospital em 1 de fevereiro. Embora 

esse seja o primeiro caso conhecido no Japão, as infeções 

reincidentes foram relatadas na China.  

 

 



 

No dia 18 de março de 2020, devido a uma situação alarmante 

que chegou a uma pandemia, o presidente dos Estados Unidos 

Donald Trump em entrevista, anunciou que vai invocar uma lei 

de guerra e comparada à Segunda Guerra Mundial; uma 

analogia ao cenário da segunda Guerra.  

 

A partir de janeiro de 2020, ocorrem os primeiros casos 

confirmados para a China continental. O primeiro caso 

confirmado pela China foi na Tailândia, em 13 de janeiro. Após 

isso, casos de doença foram confirmados no Japão (16 de 

janeiro); Coreia do Sul (20 de janeiro); Taiwan e Estados Unidos 

(21 de janeiro); Hong Kong e Macau da China (22 de janeiro); 

Cingapura (23 de janeiro); França, Nepal e Vietnã (24 de 

janeiro); Malásia e Austrália (25 de janeiro); Canadá (26 de 

janeiro); Camboja (27 de janeiro); Alemanha (28 de janeiro); 

Finlândia, Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka (29 de janeiro); 

Itália, Índia e Filipinas (30 de janeiro); Reino Unido (31 de 

janeiro).  

 

Durante o mês de fevereiro, o número de países com casos 

confirmados de doenças aumentadas formais, com casos 

anteriores confirmados na Bélgica (4 de fevereiro); Egito (14 de 

fevereiro); Irã (19 de fevereiro); Israel e Líbano (21 de 

fevereiro); Afeganistão, Bahrein, Iraque, Kuwait e Omã (24 de 

fevereiro); Argélia, Brasil, Croácia, Áustria, Suíça (25 de 

fevereiro); Geórgia, Grécia, Macedônia do Norte, Noruega, 

Paquistão, Romênia (26 de fevereiro); Dinamarca, Estônia, 

Nigéria, Países Baixos, São Marinho (27 de fevereiro); 

Azerbaijão, Islândia, Lituânia, México, Mônaco, Nova Zelândia, 

Bielorrússia (28 de fevereiro); Equador, Irlanda, Luxemburgo e 

Catar (29 de fevereiro). 

 

 

Durante o mês de março, os casos de doença também foram 

confirmados na Armênia, Guadalupe da França, República 

Tcheca, República Dominicana, São Bartolomeu e São Martinho 

da França (1 de março); Andorra, Indonésia, Jordânia, Letônia, 



 

Marrocos, Portugal, Senegal (2 de março); Argentina, Chile, 

Gibraltar do Reino Unido, Liechtenstein, Ucrânia (3 de março); 

Guiana Francesa, Ilhas Faroé da Dinamarca, Hungria, 

 Polônia (4 de março); Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, 

Palestina, África do Sul, Martinica da França (5 de março); 

Butão, Vaticano, Sérvia, Togo, Camarões, Eslováquia (6 de 

março); Maldivas, Colômbia, Peru, Malta, Paraguai, Costa Rica, 

Moldávia (7 de março); Bulgária, Bangladesh (8 de março); 

Albânia, Chipre, Brunei, Burkina Faso, Guernsey do Reino 

Unido (9 de março); Mongólia, Chipre do Norte, Panamá, 

Jamaica, República Democrática do Congo, Jersey do Reino 

Unido, Turquia (10 de março); Bolívia, Guiana, Honduras, Costa 

do Marfim, Polinésia Francesa, Reunião da França (11 de 

março); Gabão, Gana, Guiana, Cuba, São Vicente e Granadinas, 

Trinidad e Tobago (12 de março); Antígua e Barbuda, Aruba dos 

Países Baixos, Burkina Faso, Cazaquistão, Curação dos Países 

Baixos, Etiópia, Guatemala, Guiné, Ilhas Cayman do Reino 

Unido, Ilhas Virgens Americanas, Mauritânia, Mayotte da 

França, Kosovo, Porto Rico, Quênia, Santa Lúcia , Sudão, 

Suriname, Uruguai, Venezuela (13 de março); Congo, Equatorial 

da Guiné, Mauritânia, Namíbia, Ruanda, Seychelles, Suazilândia 

(14 de março); Bahamas, Guam dos Estados Unidos e 

Uzbequistão (15 de março); Groenlândia da Dinamarca, Libéria 

e Tanzânia (16 de março).  Até 27 de março de 2020, pelos 

menos 532 253 casos confirmados globalmente, em mais de 200 

países e territórios, com grandes contiveres na Europa, China 

continental, Estados Unidos, Irlanda e Coreia do Sul. Pelo menos 

24 072 mortes foram confirmadas e 122 627 pessoas foram 

curadas ao redor do mundo.  

 

• Efeitos socio-economicos 

Um pendente de coronavírus foi associado a vários casos de 

ruptura de estoques, causado pelo aumento da demanda de 

equipamento para combater ou ultrapassar, corridas para 

compras e perturbações nas operações de produção e logística 

de empresas. As autoridades de saúde emitiram avisos de 



 

possíveis rupturas de estoque de medicamentos e 

equipamentos médicos devido ao aumento exponencial da 

demanda e perturbação dos canais de distribuição. Em vários 

países ocorrem correções em compras que causam rupturas de 

estoque de produtos de mercearia essenciais como comida, 

papel higiênico e água engarrafada. De acordo com o diretor-

geral do OMS, um serviço de proteção individual aumentado 

100 vezes, ou um aumento de preços, em alguns casos de vinte 

vezes o preço normal e também atrasado quatro meses após 

seis meses fornecimento de equipamento médico. A falta de 

equipamento de proteção individual em todo o mundo levou o 

OMS a alertar sobre a situação que coloca em risco os 

profissionais de saúde.  

 

 

Uma vez que a China é uma economia econômica e um grande 

centro de produção industrial, ou sofre uma ameaça de 

desestabilização na economia global. Demarais, da Economist 

Intelligence Unit, prevê que os mercados continuem voláteis até 

que haja uma ideia mais clara do desfecho da pandemia. Em 

janeiro de 2020, alguns analistas estimam que as conseqüências 

econômicas da pandemia do COVID-19 sem crescimento global 

serão superiores aos surtos de SARS em 2002-2004. Uma 

estimativa calculada e com impacto na cadeia de fornecimento 

sério superior a 300 milhões de dólares e pode ser prolongada 

por mais dois anos. A OPEP relatou uma queda no preço do 

petróleo devido à diminuição da demanda por parte da China. 

Em 24 de fevereiro, os mercados de ações tiveram a primeira 

queda expressiva devido ao aumento significativo do número 

de casos da China. Em 27 de fevereiro, devido a preocupações 

crescentes com o surto, vários índices norte-americanos, 

incluindo o NASDAQ-100, o Índice S&P 500 e o Dow Jones 

Industrial Average, reportou-se o maior desde 2008, com o Dow 

Jones a cair 1191 pontos, um maior número de dias desde a 

crise financeira de 2007-2008.  Nenhum fim de semana, os três 

índices caíram mais de 10%. Nas semanas seguintes, os 

mercados continuaram caindo, sendo o maior registrado no dia 



 

16 de março. Muitos analistas consideram provável uma 

recessão econômica global. 

 

O turismo é um dos setores mais afetados, devido às restrições 

de circulação, ao fechamento de espaços públicos, incluindo 

monumentos e às solicitações de permissão em todo o mundo 

para não viajar. Conseqüentemente, várias companhias aéreas 

cancelaram voos devido à baixa demanda, enquanto outras 

abriram falências. Várias estações de trem e portos de balsas 

também encerraram.  Uma epidemia na China ocorreu durante 

o Chunyun, o feriado do ano novo chinês, durante o período em 

que foram esperados milhões de turistas. Inúmeras atrações e 

eventos de grande audiência foram cancelados ou encerrados 

por governos nacionais e regionais, incluindo a Disneylândia de 

Hong Kong e Shangai. Diversos navios de cruzeiro para afetados 

pelo novo coronavírus. Dentre eles, os navios Costa Serena, 

Princesa Diamon, World Dream, MS Westerdam e Grand 

Princess.  

 

Apesar da alta prevalência de casos do COVID-19 no norte da 

Itália e na região de Wuhan, e consequente aumento da procura 

por produtos alimentares, em nenhuma das regiões se verificou 

escassez de alimentos. Como medidas implementadas contra a 

acumulação e comércio ilegal de bens essenciais devem evitar 

a escassez de alimentos que foram antecipados. A 

disponibilidade de prateleiras vazias foi apenas temporária, na 

mesma cidade de Wuhan, onde as autoridades libertaram 

reservas de porco de forma a garantir a alimentação da 

população. Em Itália existem leis semelhantes, que obrigam os 

produtores de alimentos a manter reservas para esse tipo de 

emergência.  

 


