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Com origem na cidade de Wuhan, na China, a Covid-19 é uma virose provocada por um coronavírus, 
especificamente o Sars-CoV-2. A primeira internação oficial de um paciente com a doença ocorreu em 
12/12/2019, nessa cidade. No entanto, estudos posteriores foram capazes de identificar casos com seus 
sintomas no dia 1º do mesmo mês. Como a maioria dos infectados no surto local tinha sido exposta a um 
mercado que vende animais vivos, inclusive silvestres, este foi tido como fonte da enfermidade. Porém, ao 
haver pacientes sem relação com o mercado em questão, se cogitam outras origens para a doença. 

A epidemia se espalhou por países da Ásia e, em janeiro de 2020, já havia casos na Europa. Nas 
Américas, os primeiros casos foram identificados em fevereiro e março desse ano.  Estudos, porém, 
consideram que, mesmo antes do primeiro diagnóstico, já havia circulação e transmissão comunitária de 
covid nesses continentes. 

A enfermidade se caracteriza por causar síndrome respiratória aguda, sendo contraída pela entrada 
do vírus no corpo, principalmente, pela boca ou nariz. O agente infeccioso viaja nas gotículas de água 
exaladas durante a respiração e a fala. Por isso, o uso de máscaras e o distanciamento físico têm sido medidas 
importantes para evitar o contágio. Seus sintomas são, em geral, febre, cansaço, dificuldade para respirar, 
tosse persistente, perda de olfato e paladar, podendo levar à morte, embora haja casos leves e 
assintomáticos. 

Com o avanço da doença, internações, casos graves e mortes, foi decretada pandemia e medidas 
restritivas, inclusive com lockdown, foram adotadas em vários países. Pesquisas se intensificaram em busca 
de tratamento e criação de uma vacina, com a colaboração entre nações, laboratórios, universidades e 
centros de pesquisa. 

A pandemia estende-se ainda no ano de 2021, embora, com a chegada de diversas vacinas e as 
campanhas massivas de vacinação, as medidas restritivas tenham sido reduzidas. A duração, contudo, da 
epidemia, permite o surgimento de várias cepas de vírus e a oscilação na curva infecções, óbitos e das formas 
de controle de sua expansão. 

Desde seu início (dados de reportagem de 15/10/2021), a pandemia registrou 242.917.412 casos, 
4.936.832 mortos e 6.762.354.041 doses de vacina administradas em todo o mundo. No Brasil, houve 
21.711.843 casos, com 605.139 mortes. A vacinação em nosso país, em 21 de outubro de 2021, alcançou um 
total de 266.376.019 doses, incluindo a primeira, a segunda, a dose única e o reforço. Ainda assim, apenas 
50,69% da população está com o esquema vacinal completo. O decréscimo da gravidade dos doentes e das 
mortes está levando o país a flexibilizar o distanciamento, bem como retomar atividades econômicas, 
educacionais, culturais e turísticas, que antes estavam impedidas ou limitadas, de forma presencial. 
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