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ROTEIRO DA AULA

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: COVID-19: O Brasil além das Fake News.
- Recursos: Slides.
- Atividade para casa: Pesquisar sobre as consequências nos diversos
setores no Brasil.
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O QUE SÃO OS CORONAVÍRUS?

✓ Eles dizem respeito a um grande grupo de vírus.

✓Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em

1937.

✓ Apenas em 1965 ele foi nomeado: foi observada

semelhança com uma coroa (latim – corona).

✓ Eles são formados por um núcleo contendo material

genético, cercado de envelope com espículas de

proteínas.
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QUE VÍRUS É ESTE?

✓ 2002 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS): Identificada na China, depois atingindo

outros países, com cerca de 8.000 pessoas acometidas e mortalidade de cerca de 9,6%.

✓ 2012 – Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS): identificada em morcegos, camelos e

humanos, na Arábia Saudita, atingiu países asiáticos com casos em outros continentes, ligados

a viagens para esta região. Acometeu aproximadamente 2.000 pessoas no mundo, com

mortalidade em torno de 35%.



5

TRANSMISSÃO DO SARS Cov – 2
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SINTOMAS DA COVID – 19
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SAIBA DIFERENCIAR
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COMO EVITAR A 
COVID – 19?
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COMO ESTA INFECÇÃO DEVE SER TRATADA?

Não há 
medicamentos 

específicos e nem 
vacina até o 
momento.
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COMO ANDAM AS NOTÍCIAS SOBRE VACINAS?

- Site: UOL.COM.BR -
1º DE AGOSTO DE 2020

”Rússia anuncia vacinação em massa contra
coronavírus para outubro.”

Vacina contra Covid-19

- Site: R7.COM -
1º DE AGOSTO DE 2020

”Fiocruz deve começar a produzir vacina contra covid-
19 em dezembro.”
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5 PONTOS SOBRE A VACINA CONTRA A COVID-19 NO BRASIL

1. Os testes estão em fase avançada?

2. Quem pode participar dos testes como voluntário?

3. Há riscos para os voluntários? Como eles serão vacinados?

4. Quando ela pode ficar pronta para toda a população?

5. Enquanto isso, como combater o avanço do novo coronavírus?
Vacina contra Covid-19

Essa é a fase 3 dos testes, em que vamos aferir a precisão, eficácia e
segurança da vacina.

Os testes serão realizados com profissionais mais expostos ao vírus.

Quando chegamos à fase 3, que é o teste em humanos, é porque sabemos que
a relação entre riscos e benefícios foi entendida como positiva e promissora.

A ansiedade é muito grande no meio científico, na população e na mídia sobre
uma previsão, mas ainda é precoce para se fazer qualquer previsão razoável.

O que nós temos hoje como ferramenta mais poderosa contra o vírus é a
redução do contato físico e da circulação de pessoas.
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E PARA O BRASIL, COMO ANDAM AS NOTÍCIAS SOBRE A VACINA?

- Site: UOL.COM.BR -
31 DE JULHO DE 2020

” Governo assina documento que viabiliza 100 milhões

de vacinas contra Covid-19.”

Vacina contra Covid-19

O secretário de vigilância em saúde da pasta, Arnaldo

Correia de Medeiros, afirmou nesta semana que o

primeiro lote - de 15 milhões de vacinas - deve

chegar em dezembro deste ano. A imunização está na

terceira e última fase de testes.
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ATIVIDADE PARA CASA

Pesquisar sobre as consequências 
nos diversos setores no Brasil.
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NA PRÓXIMA AULA

IREMOS ESTUDAR OS PERÍODOS 
GEOLÓGICOS.


