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A informação  
é fundamental 

SUMÁRIO

O mundo parou aos poucos em 2020. Em janeiro deste ano, as agências 
internacionais começaram a noticiar um novo vírus na China. O ocidente não 
deu tanta atenção logo no início. Eram poucos casos registrados e restritos a 
uma província chamada Wuhan, um nome que até então poucas pessoas tinham 
ouvido falar. O número de doentes cresceu. De longe, assistimos o governo 
chinês bloquear a circulação de pessoas, usar drones para se comunicar com 
a população e, mais impressionante, construir um hospital com 1000 leitos em 
apenas dez dias.  

Pouco a pouco, o coroanvírus saiu do território chinês e se espalhou por outras 
regiões. Enquanto isso, acompanhávamos à distância, sem entender exatamente 
o que tudo significava. As notícias vinham pela mídia tradicional, mas também 
chegavam pelo Whatsapp – as verdadeiras e as falsas.  

Foi só quando o coronavírus chegou na região norte da Itália que a sociedade 
ocidental se deu conta que a covid-19, a doença causada pelo vírus, não era tão 
leve assim. As férias e as viagens à trabalho tiveram que ser canceladas. Em 
pouco tempo, o vírus já estava disseminado pelo globo. Chegou oficialmente 
ao Brasil em 25 de fevereiro, na terça-feira de Carnaval – um estudo da Fiocruz 
sugere que o vírus já estava aqui antes, em janeiro. Hoje, o país está entre os dez 
mais afetados pela covid-19. 

A pandemia de coroanvírus é a maior do nosso século e talvez seja a maior da 
nossa história. Com números crescentes no mundo, o futuro é incerto. Ninguém 
consegue garantir quais serão as consequências para saúde, economia e 
sociedade. Nem mesmo é possível dizer quanto tempo seus efeitos irão durar.  

Ao mesmo tempo nunca estivemos tão conectados como agora. A velocidade 
com a qual as informações circulam impõe uma resposta rápida, apurada e 
precisa. Nesse cenário, a importância do jornalismo é fundamental. São os 
repórteres, editores e redatores que estão na linha de frente do combate à 
desinformação. São eles que garantem a compreensão de uma ciência que 
ainda está em construção, que traduzem conceitos complexos da epidemiologia 
ao desenvolvimento de vacinas. São os jornalistas que estão na linha de frente, 
que contam histórias com olhar sensível sobre as famílias que perderam seus 
entes queridos, dos médicos exaustos em turnos intermináveis e que também 
denunciam a falta de recursos, essenciais para o momento atual. 

Em parceria com a Dasa, assino esse material que pretende ser um guia para 
colaborar com o trabalho da imprensa em tempos de pandemia. Muitas redações 
tiveram que deslocar seus repórteres de outras coberturas para escrever 
sobre temas complexos. O papel dos jornalistas nesse processo de tradução 
da informação é fundamental para que a população esteja bem informada. O 
jornalismo em tempos de pandemia é a conexão da sociedade com a medicina, 
com o poder público e, principalmente, com as outras pessoas. 
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SOBRE O NOVO 
CORONAVÍRUS 

O QUE É
CORONAVÍRUS?

A atual pandemia é causada 
por um coronavírus novo, 
batizado de SARS-CoV-2. Ele 
começou a infectar humanos 
na cidade de Wuhan, na China, 
em dezembro de 2019. A sigla 
é a abreviação de Severe Acute 
Respiratory Syndrome-Co-
ronavirus-2, em inglês (em 
português, SARS significa 
Síndrome Aguda Respiratória 
Grave). A primeira SARS-CoV 
foi detectada em 2002, por 
isso essa nova recebeu o 
número 2. 

A resposta sobre sua origem 
ainda não é definitiva. Os 
morcegos são os portadores 
mais comuns do coronavírus, 
mas acredita-se que a 
transmissão aos humanos 
tenha ocorrido através de 
um animal intermediário. O 
pangolim, um dos animais 
silvestres mais traficados 
do mundo, chegou a ser 
apontado como possível 
vetor de transmissão do novo 
coronavírus.  

Covid-19 é o nome da doença 
causada pelo vírus. Estima-se 
que 80% dos pacientes podem 
ser assintomáticos ou ter 
sintomas leves. Cerca de 20% 
dos casos podem necessitar 
de atendimento hospitalar e, 
destes, 5% podem precisar de 
suporte respiratório.  

Os sintomas mais comuns da covid-19 são febre, coriza, dor de 
garganta, dificuldade para respirar e tosse seca. O vírus também 
pode causar diarreia e perda do olfato.  “O que se sabe desse 
corona é que a adaptação dele ao homem foi muito rápida e que 
ele tem uma capacidade de invadir células humanas maior que 
outros coronas. É por isso que há uma variabilidade tão grande 
de sintomas”, explica  o virologista José Eduardo Levi.

Gotículas expelidas por espirro, tosse e até pela fala de pessoas 
doentes são a principal forma de transmissão do coronavírus. A 
transmissão pode ocorrer por interação direta entre as pessoas 
ou por meio de  superfícies contaminadas, como o contato com 
objetos como maçanetas, botões de elevador, corrimão e apoios 
em transporte público, por exemplo. A infecção ocorre quando 
essas gotículas entram em contato com a mucosa dos olhos, 
nariz e boca.  

A covid-19 é transmitida com bastante eficiência. Uma pessoa 
infectada espalha a doença para até três outras - uma taxa que 
leva ao aumento exponencial. Também há fortes evidências de 
que ele pode ser transmitido por pessoas que estão levemente 
doentes ou mesmo assintomáticas. 

Os dados até agora sugerem 
que o vírus tem uma taxa 
de mortalidade em torno de 
1%, mais severa que a gripe 
sazonal típica, situando-a 
entre as pandemias das gripes 
asiática de 1957 (0,6%) e 
espanhola de 1918 (2%). 

TAXA DE 
MORTALIDADE 
EM TORNO DE 
1%

Os idosos são as principais 
vítimas. Como acontece em 
outros países, a maior parte 
das pessoas que morrem no 
Brasil têm mais de 60 anos. 
O risco de complicações 
por covid-19 aumenta para 
aqueles que possuem 
outras condições de saúde, 
como cardiopatia, doenças 
pulmonares e obesidade. 
Mas a covid-19 não ameaça 
apenas os idosos: quase 50% 
dos casos graves no país têm 
menos de 60 anos. 

Atualmente, não existem 
tratamentos direcionados e 
específicos para a covid-19. 
Quando os médicos detectam 
uma infecção por SARS-CoV-2, 
eles tratam os sintomas à 
medida que surgem. Mais de 
150 medicamentos diferentes, a 
maioria já existente, estão sendo 
pesquisados em todo o mundo. 
“É pouco provável que tenha 
um tratamento único e eficaz 
contra o coronavírus. Não há 
uma terapia única para nenhum 
outro vírus conhecido”, explica o 
infectologista Alberto Chebabo.

NÚMEROS 
E DADOS

SINTOMAS
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DISTANCIAMENTO  
E LOCKDOWN 

O coronavírus se disseminou em diferentes 
regiões em momentos distintos. O pico de 
casos não ocorreu ao mesmo tempo na 
China, na Itália ou no Brasil.  

As regras para evitar a disseminação do 
vírus foram adotadas pelos países de 
acordo com a situação local. A Suécia, 
por exemplo, orientou os cidadãos a 
manterem o distanciamento social e 
evitarem aglomerações e viagens não 
essenciais. Mas o país permitiu que 
bares, restaurantes e salões de beleza 
permanecessem abertos. Na região norte 
da Itália, por exemplo, as pessoas tiveram 
que fazer lockdown. Houve restrição de 
circulação nas ruas, com funcionamento 
apenas de serviços essenciais, além de 
escolas fechadas.  

A Cochrane Library, uma entidade 
independente responsável por avaliar 
políticas públicas, fez uma revisão 
rápida sobre o quão efetiva a quarentena 
pode ser para controlar o coronavírus. 
Os principais resultados mostraram 
que a combinação da quarentena com 
outras medidas de prevenção e controle 
(como fechamento de escolas, restrição 
de viagens e distanciamento social) 
impactam na redução de transmissão de 
casos e mortes.  

TRANSMISSÃO 
CONTROLADA

CAPACIDADE DE TESTAR, RASTREAR 
E ISOLAR SUSPEITOS E CONTATOS; 

CONTROLE DOS CASOS 
IMPORTADOS;

INFORMAÇÃO E ENGAJAMENTO 
DA POPULAÇÃO;

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO 
E PROTEÇÃO ONDE HOUVER 
CONVIVÊNCIA (ESCOLAS, EMPRESAS);

CONTROLE DE CONTÁGIO EM INSTITUIÇÕES 
VULNERÁVEIS, COMO ASILOS. 

Alguns países já passaram 
pela pior fase do coronavírus e 
estão organizando a reabertura 
gradual. Com o que já se sabe, a 
Organização Mundial da Saúde 
listou condições para uma saída 
segura da quarentena: 

A decisão pelo método adotado depende de vários 
fatores. O principal é a capacidade do sistema  
de saúde em atender os doentes com covid-19.

Além de leitos suficientes e respiradores, deve-se levar em conta também 
a disponibilidade de recursos humanos, como médicos e enfermeiros para 
a linha de frente, e de equipamento de proteção individual.  

No Brasil as decisões mais recentes 
indicam que Estados e Municípios terão 
liberdade para adotar as medidas de 
acordo com a situação local. A nova 
diretriz foi criada devido às diferenças 
de disseminação do vírus pelo país: 
enquanto algumas cidades já estão 
em situação crítica, outras nem sequer 
possuem casos registrados. 

E NO
BRASIL?



Estudo pré-clínico 
Não envolve seres humanos. Pode ser feito em laboratório, com células in vitro ou com 
testes em cobaias, como camundongos ou macacos. Servem para avaliar as características 
de uma vacina ou tratamento. Por exemplo: descobrir se uma substância é prejudicial aos 
tecidos vivos ou aprender mais sobre a composição química de um medicamento. 
 

Estudo clínico 
Os ensaios clínicos são realizados em quatro fases: 

Fase I 
Aprender sobre a segurança e 
identificar os potenciais efeitos 
colaterais de uma substância. 
O teste é realizado em um pequeno 
grupo de 20 a 80 pessoas.  

Tempo  

Do desenvolvimento até a aprovação, o processo para a chegada de um novo medicamento ou de uma nova vacina ao 
mercado costuma durar cerca de uma década. No caso da covid-19, pesquisadores do mundo todo estão em uma corrida 
para ganhar tempo nas etapas e acelerar o processo para que a aprovação de uma imunização ocorra em até 18 meses.  

Fase II 
Continuar avaliando a segurança 
e os efeitos colaterais da terapia, 
além de investigar a eficácia em 
um grupo maior de pacientes, 
entre 100 e 300 pessoas.  

Fase III
Confirmar a eficácia do tratamento, 
monitorar os efeitos colaterais e, 
principalmente, comparar o novo 
medicamento ao tratamento que já 
existe e está disponível (se existir). Os 
ensaios podem envolver vários centros 
de pesquisa e mais de 1000 pessoas. 

Aprovação 
Órgãos reguladores como FDA, agência 
americana que regula medicamentos, ou 
Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
definem a aprovação com base nos resultados 
obtidos. Após a aprovação, o medicamento ou 
vacina começa a ser utilizada e a última fase 
avalia os benefícios e monitora o uso ideal. 

AS FASES DE UM 
ESTUDO CIENTÍFICO 
A aprovação de um novo medicamento ou de uma vacina 
depende de uma série de etapas. Confira as principais:
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OS TIPOS DE TESTES 

O que é 
Exame de biologia molecular capaz de detectar 
a presença do material genético do vírus.

Os testes se tornaram protagonistas do debate durante a 
pandemia. Entenda a diferença entre eles e em qual momento 
devem ser utilizados no contexto de saúde pública. 

Como funciona 
O profissional de saúde utiliza um swab, uma espécie de cotonete, para retirar 
secreções respiratórias do nariz e da garganta da pessoa com suspeita de 
covid-19. A amostra com material genético do vírus é então enviada para o 
laboratório. O resultado é processado em cerca de 4 horas.  

Limitação 
A demanda mundial por insumos aumentou a dificuldade para a aquisição de 
material para a realização dos exames. Por isso, o exame costuma ser destinado 
a pacientes graves e profissionais de saúde que estão na linha de frente.

Limitação 
A principal delas é o falso negativo. 
Ter resultado negativo não 
necessariamente significa que uma 
pessoa não possui o covid-19. Pode 
ser que tenha a doença ativa, mas 
ainda não acumulou anticorpos para 
detecção no exame. Mesmo sem 
sintomas, é possível espalhar o vírus. 

O segundo ponto é sobre a 
imunidade. “Mesmo que exposto 
ao vírus, não se sabe qual o grau de 
imunidade garante a proteção e nem 
quanto tempo essa imunidade dura. 
No caso do sarampo, por exemplo, 
a imunidade é definitiva”, explica 
Gustavo Campana, diretor médico 
da Dasa. Já no caso da gripe, não: a 
vacinação é necessária a cada ano. 

Melhor aplicação no contexto da pandemia 

Fase aguda: É a melhor estratégia para a detecção dos casos nesta fase. 
No momento agudo da epidemia, o resultado positivo norteia a necessidade 
de isolamento do paciente, adoção dos protocolos de tratamento, gestão de 
leitos e administração dos recursos de saúde.

Quando fazer 

O teste deve ser feito em pessoas com sintomas 
para ter certeza de que o paciente está com 
covid-19 e não outra doença. Indica-se que seja 
feito em até 10 dias após início dos sintomas, 
quando a carga viral no organismo está alta. 

RT-PCR 

Acurácia 

O grau de precisão 
é de 90%.

O que é 
Exame que detecta a presença dos 
anticorpos IgM e IgG, produzidos 
quando há resposta do sistema 
imunológico ao vírus.  

Como funciona - Pode ser feito de duas formas: 

Picada na ponta do dedo, com 
resultado em cerca de 30 minutos.  

Coleta tradicional de sangue, que é 
armazenado em um tubinho e depois 
enviado para a análise com resultado 
em cerca de 1 hora.  

Melhor aplicação no contexto da pandemia 

Pós-pico: O teste sorológico é uma importante estratégia para ser utilizada na 
investigação da imunidade da população. Esse tipo de informação vai auxiliar 
estados e municípios a elaborar planos de retomada da atividade econômica, 
como a volta ao trabalho e a reabertura do comércio. 

Quando fazer 
Os testes sorológicos servem para descobrir 
se a pessoa teve contato com o vírus e, 
portanto, já produziu anticorpos. Como o 
corpo leva um tempo para fabricá-los em 
uma quantidade detectável, o exame tem 
resultados mais precisos a partir do 
décimo dia após os sintomas da doença. 

SOROLOGIA 

O grau de precisão 
varia entre 60% e 80%, 
dependendo do tipo 
de teste e do momento 
em que é realizado. 

Acurácia 
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A comunidade científica mundial corre contra o tempo em busca 
de novas descobertas para diminuir o impacto da doença na saúde, 
na economia e na sociedade. Médicos, biólogos, virologistas e 
profissionais de outras dezenas de especialidades tentam obter 
mais detalhes sobre o mecanismo de disseminação do vírus e as 
mutações genéticas sofridas desde sua descoberta, além de criar 
modelos matemáticos para definir o impacto do distanciamento na 
vida prática e na multiplicação de casos. 

Desse contexto, sites que acumulam pesquisas científicas online 
ganharam popularidade durante a pandemia. Repositórios como 
bioRxiv e o medRxiv publicaram quase 3.000 estudos sobre o 
coronavírus, segundo o site da revista Nature. O objetivo é claro: eles 
ajudam os cientistas a compartilhar seus achados para que outros 
pesquisadores, de qualquer parte do mundo, tenham acesso mais 
rapidamente. Essa colaboração global aumenta a possibilidade 
de acelerar as pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e de 
tratamento.

Mas é importante esclarecer que os estudos publicados nessas 
plataformas são denominados preprints ou pré-impressão. Isso 
significa que são trabalhos que não foram submetidos a revisões 
rigorosas por especialistas independentes, um rito importante 
do processo científico. Ser aceito e aprovado em um periódico 
científico tradicional pode levar meses. “Embora a disponibilização 
de preprints ao público traga muitos benefícios aos pesquisadores, 
a comunidade científica manifestou preocupação com os jornalistas 
em interpretar mal as descobertas e ignorar ou excluir o contexto 
crítico para a compreensão dos resultados preliminares de uma 
pesquisa”, segundo apontou um artigo publicado no site Journalist’s 
Resource, um projeto da Universidade de Harvard. No artigo, eles 
citaram alguns cuidados essenciais aos jornalistas:  

• Os resultados nos preprints são preliminares e, às vezes, 
estritamente teóricos. É preciso deixar isso claro na cobertura. 

• Uma forma de saber como um preprint foi recebido 
imediatamente por outros pesquisadores é lendo comentários 
deixados no preprint, além de suas respostas no Twitter (uma 
rede social comumente utilizada pelos cientistas internacionais). 

• Consulte pesquisadores que não participaram do estudo, mas 
que têm experiência no tópico do estudo. Isso pode ajudar 
a avaliar se um preprint deve ser noticiado e qual o melhor 
enfoque para a cobertura.

Para tirar dúvidas e manter-se 
informado sobre o tema, os sites 
de órgãos oficiais e instituições 
renomadas são fontes importantes:  

Coletivas de Imprensa do Ministério da Saúde  
São transmitidas na íntegra pela TV Brasil  
no Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCjaW-
LFTNqLkq3ZY2BJ4NYRg

Boletins epidemiológicos  
Boletim Epidemiológico, editado pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, 
é publicado periodicamente com informações 
detalhadas e estudos à respeito da epidemia. 
https://www.saude.gov.br/boletins-epidemio-
logicos 

Dados brasileiros atualizados 
Painel de casos de doença pelo coronavírus  
no Brasil. 
https://covid.saude.gov.br/ 

Dados mundiais atualizados  
Painel com dados compilados pela 
Universidade Johns Hopkins. 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Organização Mundial da Saúde  
Página com diversos materiais sobre o tema, 
inclusive as coletivas de imprensa. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019

Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), dos Estados Unidos  
https://www.cdc.gov/media/dpk/dis-
eases-and-conditions/coronavirus/
coronavirus-2020.html 

National Health Service (NHS), do Reino Unido  
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/

Onde encontrar estudos científicos   

BRASILEIROS

SciELO   
Biblioteca eletrônica com uma seleção de periódicos 
científicos brasileiros.  
https://www.scielo.br/?lng=pt 

Capes  
Outra biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições  
de ensino e pesquisa no Brasil produção científica internacional.  
http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

INTERNACIONAIS 

Medrevix - pré-print  
Um servidor online gratuito de trabalhos científicos  
ainda não publicados sobre saúde.   
https://connect.medrxiv.org/relate/content/181 

Pubmed  
O PubMed tem mais de 30 milhões de citações  
para literatura biomédica. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Clinical Trials  
O ClinicalTrials.gov é um banco de dados de estudos clínicos com 
financiamento público e privado, realizados em todo o mundo. 
https://clinicaltrials.gov/

FOCADA EM JORNALISMO ESPECIALIZADO

Agência A Bori 
Relação de todos os estudos sobre o novo coronavírus e sobre a 
covid-19 publicados desde o início da pandemia em periódicos 
nacionais indexados no SciELO. 
https://abori.com.br/especial/coronavirus-material-de-apoio-pa-
ra-cobertura-e-contatos-de-cientistas/

EurekAlert!  
EurekAlert! é uma plataforma que distribui press releases 
produzidos por universidades, editores de periódicos,  
centros médicos, agências governamentais, corporações  
e outras organizações envolvidas em todas as disciplinas  
de pesquisa científica. 
https://www.eurekalert.org/

PRINCIPAIS FONTES 
DE INFORMAÇÃO 

As notícias falsas ameaçam a saúde da 
população. Durante a epidemia de covid-19, a 
disseminação de fake news tem contribuído 
para confundir as pessoas sobre quais 
recomendações devem ser seguidas. De acordo 
com o Ministério da Saúde, entre 22 de janeiro e 
12 de março, a pasta recebeu 9.900 mensagens 
sobre coronavírus por Whatsapp para checagem 
da veracidade – 95% eram falsas.  

Desmentir notícias falsas com informações 
verdadeiras é um dos trabalhos dos jornalistas. O 
problema é que, durante a infodemia, os próprios 
repórteres são bombardeados com informações 
o tempo todo. A cada dia chegam novos 
estudos científicos, áudios de supostos médicos 
renomados e até gráficos com informações 
interessantes. Algumas dicas básicas são:  

• Pergunte a origem da informação  
toda vez que receber algum estudo  
ou arquivo exclusivo; 

• Procure outras fontes de informação  
e estudos científicos que corroborem  
os dados enviados; 

• Cheque se a informação não foi  
desmentida por agências de fact-checking  
como A Lupa e Aos Fatos; 

• Se o áudio é supostamente de um  
médico renomado, cheque com  
a assessoria de imprensa do hospital  
ou da instituição que ele representa. 

OS CUIDADOS COM 
AS FAKE NEWS: 
JORNALISTAS 
TAMBÉM PODEM 
SER VÍTIMAS



A tradução do conteúdo e a importância 
de usar fontes confiáveis 

“Não estamos apenas lutando contra uma epidemia; estamos lutando contra 
uma infodemia”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
na Conferência de Segurança de Munique, em 15 de fevereiro deste ano.  
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A CONSTRUÇÃO DE 
UMA REPORTAGEM 

Toda vez que surge uma nova doença há um 
pânico generalizado. A busca por informações e 
por respostas torna-se urgente. As pessoas querem 
saber se estão em risco e como podem se proteger. 
O objetivo é entender qual será o impacto disso 
na vida delas – e esse é um dos principais papéis 
do jornalismo. Mas como dar respostas objetivas 
quando ainda nem os cientistas do mundo inteiro as 
possuem?  
“Durante um surto é importante garantir que as 
pessoas façam a coisa certa para controlar a 
doença e para mitigar seu impacto. Portanto, não 
é apenas dar informação para garantir que as 
pessoas sejam informadas, mas também garantir 
que elas sejam informadas a agir de maneira 
adequada”, pondera Sylvie Briand, diretora de 
Gerenciamento de Riscos Infecciosos no Programa 
de Emergências em Saúde da OMS, em entrevista 
para o periódico The Lancet.  
Nesse contexto, o jornalismo em tempos de 
pandemia não deve ser apenas declaratório. Não é 
suficiente simplesmente reportar estatísticas, inserir 
trechos de estudos científicos e incluir aspas em 

O uso de recursos gráficos é 
fundamental para melhorar a 
compreensão de uma notícia. Os 
infográficos apresentam dados e 
informações de uma forma mais 
interessante à audiência. As artes 
podem ser utilizadas também para 
ajudar a entender algo – e não 
somente a representar números.  

uma notícia. Jornalistas têm uma importante missão 
de transformar conceitos complexos em informações 
acessíveis para o público leigo. O processo envolve a 
compreensão de números, a interpretação de estudos 
científicos e a tradução de mensagens importantes, 
sem perder a essência do conteúdo. 
Para isso, é imprescindível contar com fontes 
confiáveis, como os órgãos oficiais de saúde, 
periódicos renomados e profissionais reconhecidos. 
Mas escolha com cuidado: simplesmente fazer 
parte de uma universidade renomada não torna 
alguém uma autoridade em qualquer tópicos. É 
preciso ter acesso a médicos, epidemiologistas, 
cientistas, matemáticos e autoridades públicas.  Essa 
comunicação com os profissionais na linha de frente, 
seja no campo acadêmico ou dentro dos hospitais, 
é o que garante que a mensagem é transmitida 
da maneira correta. “Ao disseminar informações 
precisas, a imprensa também pode minimizar 
rumores e desinformação, ajudando a reduzir a 
ansiedade e os medos do público em relação a uma 
nova ameaça”, segundo documento publicado pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

A UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS 
GRÁFICOS 

Mostre a quantidade certa de 
informação. Infográficos com muito 
texto podem dificultar a compreensão;

Combine imagens, cores e gráficos  
para que esses elementos ajudem a 
explicar o que quer ser dito;

Cuidado com comparações. Por 
exemplo, existem diferenças em como 
os países registram mortes por covid-19 
e a quantidade de testes realizados em 
cada um, além de outros fatores como 
perfil da população, desde a idade até 
hábitos de saúde.

Explique o contexto. É importante 
colocar as informações em perspectiva. 
Falar sobre a quantidade de testes por 
país fica mais fidedigna se o total não for 
comparado em números absolutos, mas 
pelas quantidades de testes em relação 
ao total da população testada. 

Trate a vítima com dignidade 
e priorize o bem-estar dela. A 
reportagem fica em segundo lugar;

Não comece com as perguntas 
mais difíceis. É preciso ter 
empatia e ouvir;

Permita que a vítima escolha o 
momento e o local da entrevista;

Contar histórias é uma das grandes 
missões do jornalismo. Histórias 
reais humanizam a notícia, ajudam a 
gerar identificação entre as pessoas 
e colaboram para conscientização e 
provocar mudanças. Nem sempre são 
histórias de superação. Muitas vezes, 
é preciso conversar com familiares 
de pessoas que acabaram de perder 
um ente querido. O Dart Center for 
Journalism & Trauma reuniu dicas para 
ajudar os jornalistas a entrevistar vítimas 
e sobreviventes expostos a eventos 
traumáticos. Eis as principais:

A IMPORTÂNCIA 
DOS PERSONAGENS
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De acordo com o documento da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), os jornalistas devem adotar algumas práticas para proteger a 
própria saúde: 

Utilizar 
equipamentos 
de proteção 
individual; 

Durante os 
períodos de 
estresse, preste 
atenção às 
suas próprias 
necessidades 
e sentimentos. 
Participe de 
atividades que 
você goste 
e que sejam 
relaxantes.  

Manter 
distância em 
coletivas de 
imprensa; 

Faça exercícios 
regularmente, 
mantenha uma 
alimentação 
saudável e 
priorize as boas 
noites de sono. 

Priorizar entrevistas 
à distância por 
videoconferência 
ou telefone; 

Minimize o 
consumo de 
notícias sobre a 
covid-19 que fazem 
com que você 
se sinta ansioso 
ou angustiado; 
escolha momentos 
específicos para ler 
ou assistir esse tipo 
de informação. 

JORNALISTA: CUIDE 
DA SUA SAÚDE 

“Como eu faço para não desmaiar se eu tiver que ficar no mesmo ambiente que pessoas 
doentes?”, me perguntou um jornalista que estava prestes a visitar um dos hospitais 
brasileiros à beira do colapso. “Como eu filtro essas milhares de pesquisas sobre a 
covid-19 para saber o que de fato vale como pauta?”, me escreveu uma outra jornalista, 
deslocada de sua editoria original para cobrir coronavírus. Quando assistimos jornalistas 
nos programas de televisão ou quando lemos suas matérias nos jornais impressos, 
dificilmente pensamos o que está se passando na cabeça daquele profissional.

Jornalistas também não estão livres de enfrentar situações que impactem 
na saúde mental, como ataques de pânico e ansiedade. É preciso estar 
atento aos sinais do próprio corpo para saber quando é preciso parar. 
Algumas orientações, segundo a Organização Mundial da Saúde: 

Alguns estão na linha de frente. Precisam entrevistar, reportar, explicar. Aprenderam a se 
paramentar para entrar em “covidários”, como são chamadas as alas dedicadas aos pacientes 
em isolamento com covid-19. Voltam depois para casa, com a dúvida se foram infectados e 
se correm o risco de passar para seus familiares. Alguns estão trabalhando de casa, mas não 
conseguem se desligar das notícias quando, na verdade, o trabalho pede que se saiba de todas 
as notícias. Pausar é difícil, assim como ter horários de trabalho bem estabelecidos.  

À parte de lidar com a carga excessiva de trabalho, o medo de ser infectado e a 
tristeza dos números crescentes da pandemia, os jornalistas, muitas vezes precisam 
lidar com a insegurança de escrever sobre um tema desconhecido. “Como conduzir 
entrevistas com especialistas sem passar vergonha?”, me perguntou outro jornalista 
não especializado. Não há vergonha em perguntar o que não se sabe, principalmente 
no cenário atual do coronavírus. Todos estamos aprendendo.



Emerson Gasparetto, 
vice-presidente da área 
médica da Dasa
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LEGADO: O MUNDO 
PÓS-PANDEMIA 

Em 1850, as cidades de Nova York, Paris e Londres reconstruíram 
seus sistemas de esgoto em resposta a uma pandemia global 
de cólera que matou mais de 1,5 milhão de pessoas. A medida 
inaugurou uma “nova era de saneamento urbano que se espalhou 
pelo mundo”, como relata o jornal The Washington Post. No 
momento atual da pandemia, é impossível determinar de forma 
categórica como será o “novo normal”, termo que se tornou 
corriqueiro em todos os debates que envolvem a covid-19. É 
possível, contudo, dizer que um dos maiores legados deixados pela 
pandemia ainda em curso é o inegável valor da saúde. Diz Emerson 
Gasparetto, vice-presidente da área médica da Dasa: “A saúde passa 
a ter um valor que antes não era amplamente reconhecido, tanto 
pelos governos quanto pela própria sociedade”.

Na ausência de um tratamento eficaz e na inexistência de uma 
vacina, o distanciamento social impôs-se como a única solução 
viável para conter a rápida disseminação do vírus. Para se adaptar à 
nova realidade, foi necessário alterar fluxos de trabalho, administrar 
demandas não previstas e reorganizar a lógica da prestação de 
serviços. “A crise atual escancarou a necessidade de que o paciente 
tem que ser colocado como ponto focal das ações da saúde. É 
preciso cuidar do paciente não só quando ele está doente, mas 
também quando está saudável”, afirma Gasparetto.  O modelo de 
saúde se reestruturou e a autorização da telemedicina, ainda que 
temporária, deve ficar como legado pós-pandemia. Há tempos 
a medicina ensaiava uma mudança e discutia os elementos 
necessários para uma transformação, mas as mudanças práticas 
não ocorriam devido à cultura conservadora do setor. “O paciente 
já passou pelo atendimento domiciliar. Conseguiu fazer a consulta 
do seu filho da sua casa, recebeu a receita online, sem precisar se 
deslocar. Ele vai querer voltar ao modelo antigo? Os profissionais 
que não aderirem vão ficar para trás”. 

Mas não há só o legado positivo. A crise da covid-19 
criou simultaneamente um aumento na demanda por 
serviços de saúde devido aos picos de hospitalização e 
testes de diagnóstico, ao mesmo tempo em que afastou 
as pessoas de diagnóstico precoce de outras doenças 
crônicas, como câncer e problemas cardiovasculares. 
Estimativas das Sociedades Brasileiras de Patologia e 
de Cirurgia Oncológica apontam que, desde o início da 
pandemia, ao menos 50.000 brasileiros deixaram de 
ser diagnosticados com câncer. Outros tiveram seus 
tratamentos suspensos, com cerca de 70% das cirurgias 
adiadas no mês de abril. O impacto disso é enorme e 
ainda imprevisível. Sabe-se que o diagnóstico precoce 
está diretamente relacionado a um melhor prognóstico 
para o paciente. Essa ainda pode ser outra epidemia 
silenciosa que o novo normal terá que contemplar. 

O fato é que ninguém tinha a dimensão do impacto 
da doença, nem sabia como lidar com a nova lógica 
imposta pelo vírus. Todos tiveram que se adaptar 
às pressas e, às vezes, à força. Ainda estamos nos 
adaptando. “É o momento de cuidar da nossa saúde, 
ajudar a cuidar de pessoas queridas. Já passamos por 
outras situações como essa e nem por isso deixamos 
de estar aqui mais fortes como seres humanos”, reitera 
Gasparetto.

O novo normal contemplará mudanças também no 
planejamento urbano, mobilidade, estrutura de trabalho, 
interação entre as pessoas, modelos educacionais, 
reestruturação de políticas públicas, apenas para citar 
alguns exemplos. É uma transformação inevitável, que 
já está em curso – e que seja para o melhor.  

“ É preciso cuidar 
do paciente não 
só quando ele 
está doente, 
mas também 
quando está 
saudável.

Epidemias já inspiraram inovações  
e provocaram transformações históricas.
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Duplo cego  

Um tipo de ensaio clínico no qual nem os participantes e nem os pesquisadores sabem qual 
tratamento está sendo administrado até que a pesquisa termine. O objetivo é evitar que outros  
fatores interfiram no resultado, como a escolha de pacientes menos graves ou a expectativa  
que a nova intervenção seja mais efetiva. 

EPI 

Equipamento de proteção individual, ou EPI, refere-se ao conjunto de equipamentos necessários  
para minimizar a exposição de uma pessoa ao vírus, como luvas, aventais, óculos de proteção,  
entre outros.

Especificidade  

Em um teste diagnóstico, a especificidade determina a capacidade do teste de identificar pessoas 
saudáveis com resultados corretos. Ou seja, quanto mais específico um teste, menor a chance  
de ter reações cruzadas e dar um resultado falso positivo.

IgG    

Anticorpos que registram a memória do organismo sobre o contato com o vírus. Eles são produzidos 
15 diasapós a infecção e são usados como medida para conferir imunidade prolongada.

GLOSSÁRIO:  
AS PALAVRAS DA 
PANDEMIA EXPLICADAS 

Nem todas as palavras desse glossário constam 
no guia que você acabou de ler, porém são termos 
facilmente encontrados nos estudos, pesquisas  
e entrevistas com especialistas sobre o tema. 

IgM      

Anticorpos produzidos pelo organismo no momento de combate ao vírus, durante a fase aguda da doença. 
Eles sobem durante a infecção e depois diminuem. 

Letalidade 

É a divisão do número de óbitos pelo número total de pessoas acometidas pela doença. No caso específico 
da covid-19, os especialistas ponderam que a taxa de letalidade brasileira está alta devido à baixa quantidade 
de testes realizados.

Mortalidade 

Representa o risco ou probabilidade que qualquer pessoa na população apresenta de morrer em decorrência  
de uma determinada doença.

N95 

As máscaras N95 têm capacidade de filtrar até 95% das partículas aerossóis presentes no ar e são indicadas 
para profissionais de saúde que estão na linha de frente atendendo pacientes com covid-19 nos hospitais.

Período de incubação  

É o intervalo de tempo que decorre desde o contato com o vírus até o aparecimento dos sintomas  
da doença. No caso da covid-19, os sintomas costumam aparecer, em média, cinco dias após a exposição. 
Durante o período de incubação, as pessoas podem liberar partículas infecciosas de vírus antes  
de apresentarem sintomas.

Randomizado  

É muito comum que estudos clínicos sejam randomizados. Isso significa que os pacientes são divididos 
aleatoriamente, sob a forma de um sorteio, em dois grupos principais: o grupo controle, que recebe o 
tratamento padrão ou placebo, por exemplo, e o grupo experimental, que recebe o novo medicamento.

Respiradores 

O respirador (ventilator, em inglês) é uma máquina que ajuda a pessoa a respirar, ao expandir os pulmões  
e fornecer oxigênio quando o corpo tem dificuldade de fazer isso por conta própria. Esse tipo de equipamento 
tornou-se extremamente necessário durante a pandemia porque uma parcela dos doentes com sintomas 
graves apresenta comprometimento da função pulmonar.

Sensibilidade 

Na área de diagnóstico, a palavra sensibilidade significa a capacidade de um teste identificar corretamente 
aqueles com a doença. No covid-19, por exemplo, o exame PCR tem alta sensibilidade. Então, é pouco 
provável que uma pessoa com o novo coronavírus receba o resultado errado. Ou seja, quanto maior  
a sensibilidade de um exame, menor o índice de resultado falso negativo.
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