Há muitos nomes diferentes para a pandemia. Qual é o nome correto?
Há muitos termos para diferentes aspectos da pandemia. Em uma conversa normal, não
há uma diferença importante entre eles. Aqui está o significado dos diversos termos:
Coronavírus é o nome de um grupo de vírus que inclui algumas formas de resfriado
comum. Uma cepa de coronavírus está causando a atual pandemia.
Novo coronavírus significa a atual cepa de coronavírus que está causando a pandemia.
Ele é chamado de “novo”, pois é um tipo de coronavírus que evoluiu recentemente e que não era
conhecido antes.
SARS-CoV-2 é o nome científico dado pela Organização Mundial da Saúde ao novo
coronavírus. Quer dizer “Síndrome Respiratória Aguda Súbita Coronavírus 2”. Ele recebeu esse
nome devido a um vírus semelhante que causou o surto de SARS em 2003.
COVID-19 é o nome da doença causada por uma infecção do novo coronavírus. É a
sigla de COonaVIrus Disease 2019.
Você pode usar esses termos para discutir o vírus ou a doença.
Esse nome COVID-19 é porque teve outros 18 anteriores?
Não, 19 é a indicação de 2019, que foi o ano em que a doença apareceu pela primeira
vez.
Qual a diferença entre uma epidemia, um surto e uma pandemia?
Epidemia e surto quer dizer mais ou menos a mesma coisa: um aumento súbito do
número de casos de uma doença. Em geral, o termo “surto” se refere a um local específico como
o centro do aumento, mas, caso contrário, qualquer uma das palavras pode ser usada. O
aparecimento inicial da COVID-19 na China foi um surto ou epidemia, com epidemias/surtos
significativos em lugares como a Itália e Coréia do Sul.
Uma pandemia é uma doença que está espalhada em diversos países e continentes. No
estado atual das coisas, a COVID-19 é uma pandemia. Há casos em todos os sete continentes,
com exceção da Antártica.
Quais são os diferentes tipos de teste?
Há dois tipos de teste de COVID atualmente:
Um teste viral indicará se você tem o vírus atualmente. Um profissional de saúde irá
passar um cotonete dentro de seu nariz. Pode ser pouco confortável, mas é muito rápido. Os
resultados, geralmente, saem em um ou dois dias. Um resultado positivo indica que você está
infectado atualmente. Um resultado negativo indica que você não tem o vírus no presente
momento. Se tiver tido o vírus antes, mas tiver se recuperado, o resultado do seu teste será
negativo.
Um teste de anticorpos (ou teste sorológico) indicará se você já teve o vírus
anteriormente. Um profissional de saúde retirará uma pequena quantidade de sangue. Um
resultado positivo indicará que você teve o vírus. Um resultado negativo indicará que você não

teve o vírus anteriormente. Entretanto, se você estiver atualmente infectado, provavelmente, o
resultado do teste será negativo.
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