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1- Novo Coronavirus: Fatos iniciais marcantes (2020)

1- Janeiro 20- Dr. Zhong Nanshan confirma que o novo coronavirus é 
trasmitido de pessoa-para-pessoa e apresentou recomendações para 
prevenir a transmissão e para salvar vidas.

2- Janeiro 23- A cidade de Wuhan decretou “lockdown” e um hospital 
de campanha começou a ser construído. As atenções do mundo 
voltaram-se para a Província de Hubei e a cidade de Wuhan.             
Os feriados do Ano Novo Chinês foram prorrogados.

3- Janeiro 31- Primeiros casos de Covid-19 anunciados na Itália e na 
Alemanha 

4- Fevereiro- A Epidemia se espalha na Itália, Reino Unido, Alemanha, 
França e Espanha, e chega nos Estado Unidos

5- Março 11- Organização Mundial da Saúde reconhece pandemia 
quando 114 países anunciavam infecção de mais de 118 mil pessoas



Ciência entra em cena- Estrutura do Novo Coronavirus

O vírus não é um organismo vivo, mas sim uma molécula de proteína (DNA) coberta
por uma camada protetora de lipídios.

Quando absorvido por células da mucosa ocular, nasal ou bucal, altera seu código
genético, transformado-as em células agressoras e multiplicadoras.



James Gallagher
BBC News
26 fevereiro 2020

Ciência da saúde

A doença pode causar danos permanentes aos pulmões (Síndrome 
Respiratória Aguda) e ao coração, podendo levar a óbito. Em certas 
regiões a taxa de mortalidade atingiu 10 %. 



❑ Período de incubação de 1 a 2 semanas

❑ Grande avanço em métodos de testagem

❑ Tratamento específico contra a doença desconhecido

❑ Vacina? Sem previsão!

❑ Vírus é transmitido no contato entre as pessoas, ou por 
meio de gotículas espelidas por tosse, espirro, etc.

❑ Formas de conter o espalhamento do vírus  

Isolamento social, uso de máscara, limpeza com 
álcool e lavagem com sabão, etc

Ciência entra em cena- O que fazer



Março de 2020: Epidemia se espalha pelo Brasil



2020- Tempos sombrios e Pandemia: Negação da Ciência



C4- Antecedentes: (2019) Preconceito com o Nordeste



Reação dos Governadores do Nordeste

PB- João Azevedo (PSB-PPS)
RN- Fátima Bezerra (PT)
MA- Flávio Dino (PCdoB)
BA- Rui Costa (PT)
CE- Isola Cela (Vice-PDT)

Gov.Camilo Santana (PT)
PE- Paulo Câmara (PSB)
AL- Renan Filho (PMDB)
SE- Benivaldo Chagas (PSD)
PI- Wellington Dias (PT)



Tempos sombrios e Pandemia: Negação da Ciência

Reação do Consórcio: Criação do Comitê Científico 
(30/03)



Comitê Científico de Combate ao Coronavirus



• Região Nordeste é uma das regiões mais pobres do País

• Diversidade em indicadores socio-econômico e demográficos explicam
parcialmente algumas diferenças observadas na dinâmica da epidemia 
da COVID-19 na região

• População varia de 2.298.696 habitantes em Sergipe, a 14.873.064 
habitantes na Bahia

• Pernambuco e Sergipe têm as maiores densidades demográficas

• Maranhão e Ceará compartilham os maiores percentuais de 
adensamento de pessoas por quarto

• Todos os estados possuem IDH na faixa média (0,5-0,799), variando de 
0,639 (Maranhão mais baixo) a 0,731 (Rio Grande do Norte mais alto)

Subcomitê de Epidemiologia: A epidemia no NE

Desigualdades sociais favorecem disseminação da epidemia



Boletins do Comitê

www.comitecientifico-ne.com.br

1 de abril de 2020



Boletins do Comitê

www. comitecientifico-ne.com.br



• Maioria dos estados decretou medidas de distanciamento físico com 
isolamento de casos, fechamento de eventos, escolas/universidades e 
comércio no final de março e início de abril

• Em abril foi instituido teletrabalho para pessoas nos grupos de risco e 
funcionários públicos

• Lockdown (Isolamento rígido): 
• Parte da região metropolitana de São Luis (05/05)
• Fortaleza (08/05)
• Região metropolitana do Recife (16/05)

Medidas tomadas por estados e municípios



Subcomitê de Epidemiologia: A epidemia no NE

O coronavirus (SARS-CoV-2 ) chegou no NE de avião e inicialmente se 
espalhou por outras capitais também de avião



Subcomitê de Epidemiologia: A epidemia no NE

❑ Inicialmente ele foi espalhado pelas famílias dos viajantes, 
através da contaminação de convidados e trabalhadores 
em eventos sociais, como também de empregadas 
domésticas, propiciando a transmissão comunitária

❑ O coronavirus chegou ao NE pelas capitais, transportado 
por pessoas das classes sociais mais altas, retornando de 
viagens aéreas (internacionais e nacionais)

❑ Em seguida ele foi para o interior por transporte terrestre



Espalhamento para o interior (abril)



Boletim 04 (www.comitecientifico-ne.com.br)



Espalhamento para o interior (maio)



Espalhamento para o interior (junho)



Índice de isolamento social (InLoco)



Boletim 8 (www.comitecientifico-ne.com.br)



Boletim 8



Boletim 9



Boletim 10



Boletim 11



❑ Com 27,5 % da população do País, o Nordeste chegou a ter 
35 % de casos da Covid-19. Hoje são < 27 %. Como o NE 
apresenta condições sócio-econômicas piores que as outras 
regiões, o quadro seria mais grave se os governos estaduais 
não tivessem tomado medidas para conter o vírus

❑ A epidemia da Covid-19 chegou a > 98% dos municípios 
do Nordeste, inicialmente nas capitais e depois no interior

❑ Ao final de seu trabalho, o C4 recomendará ao CN a criação 
de um “Conselhão”, com intelectuais de várias áreas, para 
pensar e propor medidas para o desenvolvimento integrado 
da Região, inspirados pelo grande pensador Celso Furtado

Observações sobre a pandemia no Nordeste



Quadro atual da pandemia no Mundo (casos)

40 milhões de casos
Sem sinal de saturação



Quadro atual da pandemia no Mundo (Casos)



Quadro atual da pandemia no Mundo (Óbitos)

> 1 milhão de óbitos
Em ascenção



País Óbitos (k)   População (M)   Óbitos/Milhão

EUA
Brasil
Índia
México
Reino Unido
Itália
Perú
Espanha
França
Alemanha
Suécia

220
154
115
86
44
37
34
34
34
10

6

331
211

1362
127
66
60
32
47
68
84
10

665
730
84
677
670
617

1060
723
500
118
600

Pandemia no Mundo (situação em 20/10/2020)



Epidemia no Brasil- Negação da Ciência



Tempos sombrios e Pandemia: Negação da Ciência



Epidemia no Brasil- Das capitais para o interior



Pandemia no Mundo (Óbitos/dia/M hab.)
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Pandemia no Brasil: A Casa Branca estava errada 
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Óbitos/ milhão de habitantes

~ 590/Mhab
Vidas que poderiam 
ter sido salvas
590 x 212.5=125 300

Tempos sombrios e Pandemia: Negação da Ciência
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Estado Óbitos (k)   População (M)   Óbitos/MHab

São Paulo

Rio de Janeiro

Ceará

Minas Gerais

Pernambuco

Bahia

Amazonas

Dist. Federal

Roraima

38,0

19,8

9,2

8,5

8,5

7,3

4,4

3,6

0,7

45,9

17,3

9,1

21,2

9,5

14,9

4,1

7,1

0,7

821

1138

1010

397

882

490

1034

1160

1080

Epidemia no Brasil (situação em 20/10/2020)



Óbitos/M hab. por semana epidemiológica
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29 de fevereiro de 2020               SPIEGEL POR TIM BARTZ

”Esta crise se espalhará e resultará em um desastre”, afirma 

economista que previu crise financeira de 2008

Impactos econômicos da Pandemia

Nouriel Roubini é um dos economistas mais importantes e enigmáticos do mundo. Ele previu 

corretamente o estouro da bolha imobiliária nos EUA, além da crise financeira de 2008. 

Roubini é famoso por seus prognósticos ousados, e agora, ele tem novos: ele acredita que o 

coronavírus levará a um desastre econômico global e que o presidente dos EUA, Donald 

Trump, como resultado, não será reeleito.

https://www.spiegel.de/international/business/nouriel-roubini-on-coronavirus-this-crisis-will-spill-over-and-result-in-a-disaster-a-e811cf3b-d495-4c52-bf79-d872c8f164ac


Impactos econômicos da Pandemia

❑ No mês de março houve um choque em todas economias, 
com paralização de empresas, desemprego, e quedas nos 
preços das ações, em particular de empresas petrolíferas.

❑ Crise sem precedentes, com consequências sanitárias, 
sociais, econômicas e políticas.

IBOV- Queda de 35 % PETR3- Queda de 60 %



Impactos econômicos da Pandemia

❑ Queda sem precedentes nas viagens domésticas e 
principalmente nas internacionais.

❑ Disrupção de vários circuitos de consumo final, de cadeias 
produtivas e de fluxos de renda.

❑ Queda das receitas tributárias municipais, estaduais e  
federais.

❑ Efeitos negativos mitigados pelos programas de transferência 
de renda (Bolsa Família) e créditos para MPEs.

❑ Queda generalizada na atividade econômica e nos PIBs de 
todos os países. No Brasil poderá ser de -5 % em 2020.

❑ Aumento “forçado” da poupança dos não-desempregados.



Perspectivas para a Pandemia

❑ Ainda não há tratamento específico para a Covid-19.

❑ Muitas vacinas em fase de testes, porém sem previsão de 
datas para vacinação da população.

❑ Os números de casos e de óbitos no Brasil estão caindo em 
todos os estados. Mas não se deve relaxar nas medidas de 
contenção. Evitar aglomerações, usar máscaras, limpeza, etc.



O que a Pandemia nos ensinou

❑ Devemos nos preparar para as eventualidades e para os 
alertas dos cientistas para os próximos, 10, 20 e até 100 anos.

❑ Há várias décadas que nos alertam sobre a possibilidade de 
uma pandemia, mas quando as coisas vão bem é muito fácil 
ignorar os avisos e acreditar que nada de mal vai acontecer ou 
que, se acontecer, será facilmente superado.

❑ Principalmente nos tempos de crise, percebemos a importância 
de ter governos com competência e credibilidade. 

❑ Passamos nos comunicar mais remotamente através das 
plataformas digitais. Com a Pandemia 4 bilhões de pessoas 
passaram a utilizar a Internet.



Observações finais

❑ Infelizmente o Brasil não está neste grupo, pois não tem uma 
política e um plano federal de enfrentamento da epidemia. 
Por isso é hoje um dos epicentros da pandemia no mundo

❑ Os países cujos governantes valorizaram a Ciência e tiveram
liderança política para conter o avanço da epidemia, terão
menores prejuízos sociais e econômicos

❑ A tragédia brasileira de viver a pandemia com desgoverno 
federal seria ainda mais grave se o País não tivesse o SUS, 
mesmo com a fragilização recente

❑ A vida depois da pandemia deverá ser diferente do que antes, 
com mais “home office”, menos viagens para reuniões, mais 
ensino virtual, mais comércio eletrônico, etc



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Física

sergio.rezende@ufpe.br

A CRISE ATUAL SERÁ SUPERADA,

NÃO SABEMOS QUANDO NEM COMO.

É IMPORTANTE NÃO DESANIMAR:É preciso

Reagir, RESISTIR E CONTINUAR TRABALHANDO!

Muito obrigado pela atenção e
BOA SEMANA DE CONGRESSO PARA TOD@S


