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Pandemia de COVID-19: desafios atuais

Controle da epidemia COVID-19 Atenção à saúde não COVID-19

Viver “em meio” à epidemia
• Estilo de vida
• Trabalho: autocuidado e 

resiliência
• Contas
• Lazer
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Vacinas de vírus inativados ou atenuados

http://www.lozierinstitute.org/



Vacinas contra o coronavírus-19 de nova geração 

1. Vacinas genéticas
a. RNA mensageiro (Moderna/NIH e Pfizer/BioNTech) 
b. DNA

2. Vacinas de vetor viral
a. Vetor viral defectivo (Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson/Janssen)
b. Vetor viral competente (Merck/ IAVI)

3. Vacinas de subunidades proteicas
4. Partículas vírus-like



Vacinas de nova geração

Genética Vetor viral defectivo

Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson/JanssenModerna/NIH e Pfizer/BioNTech

https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/video-player/18547208;



Vacinas de nova geração

Vetor viral competente

Merck/ IAVI

https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/video-player/18547208;



Atenção à Saúde não-COVID-19

Garantir:
• Serviços preventivos, como 

vacinação;
• Serviços reprodutivos, cuidado 

materno;
• Cuidados com o recém-nascido;
• Serviços para grupos vulneráveis: 

lactente, idosos e indivíduos com 
doenças crônicas;

• Referenciar condições de 
emergência.

WHO. Role of primary care in the COVID-19 response. 2020





Atenção à saúde não COVID-19

Fechar a atendimento 
primário melhora o 
cuidado à COVID-19?

Restringir os serviços 
de saúde diminui o 
risco de COVID-19?

Somos incapazes 
perante a COVID-19?



Viver na era COVID-19

• Amor presencial e online

• Respeito presencial e online

• Parques, trilhas, espaços abertos

• Playgrounds

• Confraternizações

https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/playground-safety-tips-coronavirus/2020/10/07/d237b3a4-01b4-11eb-
b7ed-141dd88560ea_story.html
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