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RESUMO

Introdução: Em 2020 o mundo direciona seu olhar para a Pandemia da COVID-19,
que está gerando um efeito cascata nas atividades humanas como consequência ao
acentuado número de pessoas infectadas e ao isolamento social.  As fases do ciclo
pandêmico, que envolve desde o surgimento como endemia, passando pela fase de
difusão inicial,  maturação e regressão é a dinâmica internacional. A realidade do
cenário  nacional  não  é  diferente:  impacto  no  sistema  de  saúde,  econômico  e
educacional que percorre todos os estados da federação brasileira. Dessa forma,
objetivou-se  identificar  de  modo  exploratório  e  descritivo  quais  são os  principais
efeitos da pandemia da COVID-19 no cenário brasileiro sob análise de conteúdo.
Metodologia:  Revisão  bibliográfica  na  base  de  dados  Google  Acadêmico  com
pesquisas de artigos submetidos em revistas brasileiras que envolvem a temática de
pandemia da COVID-19 no contexto nacional, no período de janeiro a maio de 2020.
Resultados e Discussão:  Dos artigos analisados, foi relatado de forma direta ou
indireta que a pandemia da COVID-19 necessita de esforços urgentes para o seu
combate.  Esses  envolveram  assuntos  voltados  à  área  da  saúde,  da  educação,
dentre  outras,  mostrando  os  impactos  causados  pela  pandemia.  Conclusões:
Conclui-se que o  Brasil apresentou dificuldade de estabelecer respostas diante do
contágio do novo coronavírus, e apresentou diversas respostas frente à situação,
abrangendo respostas do campo da saúde ao econômico. Deve-se enfatizar que a
temática da pandemia da COVID-19 motiva a comunidade acadêmica brasileira das
diversas áreas a desenvolverem pesquisas sobre o assunto.

Palavras-chave: Coronavírus; Isolamento social; Pesquisas.

______________________________________________________________

ABSTRACT

Introduction: In  2020 the world  is  looking at  the  COVID-19 Pandemic,  which  is
having a ripple effect on human activities as a consequence of the sharp number of
infected  people  and  social  isolation.  The  phases  of  the  pandemic  cycle,  which
involves since the beginning as an endemic,  passing through the initial  diffusion,
maturation  and  regression  phase  is  the  international  dynamic.  The  reality  of  the
national  scenario is no different:  impact on the health,  economic and educational
system that runs through all the states of the Brazilian federation. Thus, the objective
was to identify in an exploratory and descriptive way what are the main effects of the
COVID-19 pandemic in the Brazilian scenario under content analysis. Methodology:
Bibliographic  review  in  the  Google  Scholar  database  with  searches  for  articles
submitted  in  Brazilian  journals  involving  the  COVID-19  pandemic  theme  in  the
national  context,  from  January  to  May  2020.  Results  and  Discussion: Of  the
articles analyzed, it was reported directly or indirectly that the COVID-19 pandemic
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needs urgent efforts to combat it. These involved issues related to health, education,
among others,  showing the impacts caused by the pandemic.  Conclusions: It  is
concluded that Brazil presented difficulties in establishing responses to the contagion
of the new coronavirus, and presented several responses in the face of the situation,
covering responses from the health to the economic fields. It should be emphasized
that the COVID-19 pandemic theme motivates the Brazilian academic community in
different areas to develop research on the subject.

Keywords: Coronavirus; Social isolation; Researches.
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INTRODUÇÃO

A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus - SARS-CoV-2 (LANA et al.,
2020), é decorrente de uma epidemia local iniciada com um surto em Wuhan, China
(FERREIRA  e  PENA,  2020),  a  qual  teve  uma  rápida  propagação,  levando  a
Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar ao mundo no dia 11 de março de
2020 (DOS SANTOS, 2020) um novo quadro de pandemia, a primeiro do século XXI.
A  emergência  desta  nova  doença  trouxe  impactos  catastróficos,  indo  além  da
mortalidade, colocando os sistemas nacionais de saúde à prova para mostrar seu
poder de resposta na detecção e validar seu sistema de vigilância e assistência em
saúde (DO GOVERNO BRASILEIRO, 2020). 

O  novo  coronavírus  apresenta  alto  poder  de  transmissão  e  virulência,  sendo
classificada pela  OMS como uma Emergência  de Saúde Pública  de Importância
Internacional  (DO MONTE et  al.,  2020).  O  ciclo  de  contenção  epidemiológica  à
COVID-19  gerou  um  mapa  dinâmico  em  cada  país  para  poder  responder  aos
impactos. Sua difusão abrange quatro etapas: surgimento, difusão inicial, maturação
e regressão da pandemia (SENHORAS, 2020).

A história natural da doença, sua evolução e impactos nas pessoas e na sociedade
é pouco conhecida, fazendo com que as ações emergenciais se tornem reforços
assistenciais ao sistema de saúde (BAPTISTA, et al., 2020; DA SILVA et al., 2020).
As respostas às emergências em saúde pública são obtidas principalmente por meio
das pesquisas em ferramentas essenciais na tomada de decisões para a política e
planejamento  de  saúde  (DA  SILVA  et  al.,  2020).  Ressalta-se  que  apesar  das
pesquisas,  é  fundamental  evitar  a  proliferação  do  vírus  através  da  antissepsia
(BAPTISTA, et al., 2020). 

No Brasil, assim como demais países, a pandemia se manifestou como uma crise
dupla – epidemiológica e econômica, demonstrando despreparo dos estados, onde o
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS) está  vivenciando  um  momento  delicado
(NASCIMENTO e PACHECO, 2020): atender a demanda da pandemia, que afeta
milhares de brasileiros.

A pandemia  também está  afetando a educação.  No Brasil  abrangeu o processo
ensino-  aprendizagem, afetando professores e estudantes em diferentes níveis e
faixas etárias. Houve suspensão das aulas presenciais nas creches e escolas de
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ensino básico e fundamental. No ensino superior, foram interrompidas as aulas, os
processos de internacionalização e extensão, além das rotinas de ensino, pesquisa
e extensão, exceto as pesquisas que estão relacionadas ao contexto epidemiológico
de  combate  à  COVID-19,  mantidas  sob  protocolos  emergenciais  (SENHORAS,
2020). 

Ramos (2020) destaca que o mercado de trabalho sofrerá o impacto desta pandemia
em diferentes escalas,  o  que afetará  o futuro das cidades brasileiras mostrando
segregação e precariedade dos espaços segregados. Assim, as cidades tornar-se-
ão locais de experiência em diversas dimensões, extensões e durações, uma vez
que a atual realidade mostra que populações mais vulneráveis apresentam maior
possibilidade  de  disseminação  do  novo  coronavírus,  já  que  apresentam  uma
inadequação e insuficiência do sistema de saúde com maior notoriedade (SILVA e
MUNIZ, 2020).

Deve-se  salientar  que  a  prática  abusiva  ao  consumidor  também  foi  observada
durante a pandemia no Brasil, já que os direitos chegaram a ser violados, por meio
do  aumento  de  preços  de  produtos  combativos  do  COVID-19,  demostrando  a
violação  dos  deveres  dirigidos  aos  fornecedores  para  a  garantia  da  saúde  do
consumidor (MUCELIN e SOUZA, 2020).

Assim, tomando como referência a temática da pandemia da COVID-19 no Brasil, a
justificativa para o desenvolvimento da presente pesquisa reside no fato de pontuar
quais  efeitos  a  pandemia  está  causando  na  sociedade  brasileira,  objetivando
identificar  de  modo  exploratório  e  descritivo  quais  são  os  principais  efeitos  da
pandemia  da  COVID-19  no  cenário  brasileiro  sob  análise  de  diversas  áreas  do
conhecimento.

METODOLOGIA

Foi realizada uma  revisão bibliográfica na base de dados Google Acadêmico com
pesquisas de artigos submetidos em revistas brasileiras que envolvem a temática da
pandemia da COVID-19 no contexto nacional, no período de janeiro a maio de 2020.
Os  artigos  estão  escritos  em  português  e  englobam  diversas  áreas  do
conhecimento. Sendo excluídos da pesquisa, aqueles que não atendiam plenamente
ao tema proposto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram consultados 12 artigos. Desses, sete são da área da saúde, um da área de
educação e quatro das demais áreas. Todos relatam de forma direta ou indireta que
a pandemia da COVID-19 necessita de esforços urgentes para o seu combate, e
apresenta  ao  sistema  de  saúde  de  diversos  países  uma  grande  dificuldade  de
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enfrentamento (DA SILVA et al., 2020). No Brasil não é observada divergência em
relação a este argumento, o que contribui para que o incentivo e estímulo financeiro
seja direcionado às Pesquisas e Desenvolvimento em Saúde relacionadas à COVID-
19, como relatado na pesquisa de Da Silva et al. (2020).  

As grandes ocorrências da COVID-19 associadas às falhas do SUS mostrou que o
sistema necessita  de  um fortalecimento,  como por  exemplo:  repensar  a  gestão,
melhorar o gerenciamento e ter um maior investimento público (NASCIMENTO e
PACHECO, 2020), pois com a chegada do novo coronavírus a estrutura de vigilância
em saúde foi colocada à prova (LANA et al., 2020), já que para melhor estratégia
clínica e cuidados contra a doença, os profissionais da saúde necessitam de total
entendimento dos sintomas e do aspecto clínico epidemiológico (DO MONTE et al.,
2020). 

Observou-se impactos no campo educacional, no qual houve comprometimento do
processo de ensino-aprendizagem, como relatado na pesquisa de Senhoras (2020).
Além do  mais,  evidenciou-se  que os  consumidores  dos  produtos  combativos  da
COVID-19  estão  sendo  afetados  diretamente  com  o  aumento  de  preço  destes
produtos (MUCELIN e SOUZA, 2020). 

Foi relatado também que os sérios problemas da moradia das cidades brasileiras
acabam  se  tornando  preocupantes,  uma  vez  que são  afetadas  pelas  precárias
condições de saneamento básico. Isto torna seus moradores vítimas preferenciais
da pandemia, já que são os mais vulneráveis (SILVA e MUNIZ, 2020). 

Por  meio  da  análise  dos  artigos  notou-se,  em  sua  maioria,  que  as  medidas
recomendadas pela OMS são relatadas em sua escrita,  direta  ou indiretamente,
mostrando dessa forma a relevância deste conhecimento, e a qual corrobora com o
estudo de Baptista et al. (2020), além de ter sido observado que o achatamento da
curva de crescimento (adoecimento de pessoas) ocorreria mais depressa caso as
medidas  de  supressão  de  transmissão  não  fossem  adiadas,  como  no  caso  do
adiamento do isolamento social.

CONCLUSÕES
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Conclui-se que a rápida velocidade de expansão do novo coronavírus no Brasil,
assim como nos demais países do mundo, apresenta dificuldades de estabelecer
respostas  frente  ao  contágio.  São  necessários  esforços  urgentes  no  combate  à
pandemia com medidas protetivas pessoais e o isolamento social, que por sua vez
impacta no fechamento das unidades educacionais, estabelecimentos de comércio e
serviços não considerados essenciais, e em casos mais extremos o  lockdown  em
determinados  estados  de  acordo  com  sua  realidade, para  diminuir  o  índice  de
contágio.  

Percebe-se também que, mesmo diante de um cenário pouco conhecido sobre a
temática  da  Pandemia  de COVID-19,  as  contribuições dos  estudos  em diversas
áreas do conhecimento, como as da saúde e das ciências sociais, enfatizam que
este assunto intersecciona as diversas áreas, além de reforçar que há necessidade
de  mais  estudos  referentes  a  esse  assunto  como  forma  de  propagação  do
conhecimento à sociedade e comunidade científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAPTISTA,  Anderson  Barbosa;  FERNANDES,  Leonardo  Vieira.  COVID-19,
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMPLICAÇÕES
SINTOMÁTICAS. DESAFIOS-Revista  Interdisciplinar  da  Universidade  Federal
do Tocantins, v. 7, n. Especial-3, p. 38-47, 2020.
DA SILVA, Rondineli Mendes et al. Perfil  e financiamento da pesquisa em saúde
desencadeada  pela  pandemia  da  COVID-19  no  Brasil. Vigilância  Sanitária  em
Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, 2020.
DO  GOVERNO  BRASILEIRO,  Portal  et  al.  Desafios  postos  para  melhorar  a
efetividade da resposta à COVID-19. PERSPECTIVAS, v. 36, n. 3, 2020.
DO MONTE, Larissa Mendes et al. Complicações atípicas e características clínico-
epidemiológicas do COVID-19: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo
Saúde, n. 46, p. e3699-e3699, 2020.
DOS  SANTOS,  Vivianni  Marques  Leite  et  al.  Estudo  da  Correlação  entre  os
Indicadores a partir de Estudos Prospectivos do Coronavírus, H1N1, H5N1, H2N2,
H3N2 e Zika. Cadernos de Prospecção, v. 13, n. 2 COVID-19, p. 576, 2020.
FERREIRA, Cláudia Aparecida Avelar; PENA, Felipe Gouvêa. O uso da tecnologia
no combate ao covid-19: uma pesquisa documental/The use of technology in the
combat of covid-19: a documentary research. Brazilian Journal of Development, v.
6, n. 5, p. 27315-27326, 2020.
LANA, Raquel Martins et al.  Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o
papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. Cadernos de Saúde
Pública, v. 36, p. e00019620, 2020.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



MUCELIN, Guilherme; SOUZA DÁQUINO, Lucia. O papel do direito do consumidor
para o bem-estar da população brasileira e o enfrentamento à pandemia de covid-
19. Revista de Direito do Consumidor, 2020.
NASCIMENTO, Francisleile  Lima; PACHECO, Alberto do Espírito Santos Dantas.
Sistema de saúde público no Brasil e a pandemia do novo coronavírus. Boletim de
Conjuntura (BOCA), v. 2, n. 5, p. 63-72, 2020.
RAMOS, Tatiana Tramontani. Pandemia é pandemia em qualquer lugar–vivendo a
crise  da  Covid-19  de  fora  dos  grandes  centros. Espaço  e  Economia.  Revista
brasileira de geografia econômica, n. 18, 2020.
SENHORAS,  Eloi  Martins.  Coronavírus  e  Educação:  Análise  dos  Impactos
Assimétricos. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 2, n. 5, p. 128-136, 2020.
SILVA,  José  Borzacchiello  da;  MUNIZ,  Alexsandra  Maria  Vieira.  Pandemia  do
Coronavírus  no  Brasil:  Impactos  no  Território  Cearense. Espaço  e  Economia.
Revista brasileira de geografia econômica, 2020. 

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


