
O que sabemos e o que 
achamos que sabemos sobre a 

pandemia de COVID-19

Prof Luciano Pamplona
(Biólogo e Epidemiologista)



Onde estamos e para onde vamos…
✓ Novo aumento de casos no mundo/brasil (1ª e 2ª onda)

✓ É possível fazer comparações honestas entre as cidades?

✓ Vacina, reabertura de escolas (cloroquinizaram tudo?)

✓ Perspectivas de curto e médio prazo (vacinas?)



Fala do jagunço Riobaldo in “Grande Sertão: Veredas” 
João Guimarães Rosa

não sei de nada, mas 
desconfio de muita coisa
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Doenças emergentes x zoonoses
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E no brasil ?
teremos 2ª onda?

a 1ª onda já terminou?

As regiões são iguais?
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Atrasar e achatar o pico epidêmico
Reduzir a carga máxima no sistema de saúde
Reduzir um pouco o número total de casos

Ganhar um pouco de tempo
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Possível fazer 

comparações honestas 

entre as regiões e 

cidades?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Epidemias em momentos distintos

Dificuldades distintas para comprar

Respostas e resultados diferentes
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Curva epidêmica dos casos de confirmados de COVID-19, Ceará, 2020

Dados da SESA/CE
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O que sabemos ou achamos que sabemos…
● Isolamento social x lockdown

● Uso de mascaras de forma indiscriminada

● Isolamento social x distanciamento social

● Teremos vacina em curto prazo?

● Cloroquina x outros tratamentos?

● Qual a importância da atenção básica?

● Reabrir ou não as escolas... Quando?



Janela de oportunidade...
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Teremos 2ª onda?
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Teremos 2ª onda?

Ou a pergunta correta 

seria: quando será?
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A maior injustiça que veremos nessa pandemia será 
ver profissionais e gestores sérios sendo julgados 

pelo que fizeram no passado recente, com 
os conhecimentos que temos hoje...



THANKS!!!

pamplona.luciano@gmail.com

mailto:pamplona.luciano@gmail.com

