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Os novos picos de contágio por Covid-19 no Brasil

Especialistas já confirmaram que em novembro de 2020 se iniciou um novo pico 
de contágio de Covid-19 no Brasil. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, 
observamos um aumento significativo no número de casos e de mortes. Algumas 
cidades, como Araraquara, Ribeirão Preto e Uberlândia, tiveram de decretar o lockdown 
para evitar o colapso do sistema de saúde. 

Há fatores que têm contribuído para o crescimento de casos e mortes da doença no 
País. De acordo com alertas de pesquisadores, entre eles estão: 

• menor adesão da população às medidas que diminuem a transmissibilidade 
da doença: a disseminação da falsa sensação de segurança e o estafamento 
em relação ao confinamento têm levado as pessoas a se aglomerarem e se 
encontrarem em número maior. Percebe-se também o afrouxamento das 
medidas de distanciamento social e menor adesão ao uso das máscaras;

• surgimento de novas variantes com maior potencial de transmissibilidade, em 
especial a denominada P1, que já se espalhou pela maioria dos estados brasileiros 
e teve origem na região do Amazonas.

Além disso, novos fatores contribuíram para uma disseminação mais veloz e, por vezes, 
mais agressiva da doença. Vamos falar sobre alguns deles.
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As novas variantes do novo coronavírus pelo mundo

Quando o SARS-CoV-2 se multiplica, podem haver alterações na sua replicação 
e “nascerem filhinhos” com mutações. Esses filhos diferentes são chamados de 
variantes. Algumas vezes, essas variantes têm mutações que as tornam mais 
transmissíveis ou mais agressivas, são daí denominadas de VOC (do inglês, variant 
of concern). Algumas dessas novas variantes parecem se encaixar em nossas células 
com mais eficiência.

Essas mutações sugerem que pode haver contato com uma carga viral menor e por 
menos tempo para que uma pessoa sadia contraia a Covid-19. Pessoas infectadas 
com a variante também podem liberar grandes quantidades do vírus. Ou seja, as novas 
variantes são mais infecciosas e transmissíveis do que a “sua mãe”. 
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No momento, três variantes têm causado preocupação 
mundial: 

• B.1.1.7, que surgiu no Reino Unido: é de 54% a 74% mais contagiosa e leva mais 
pessoas a apresentarem quadro grave, com necessidade de internação. Já foi 
identificada em São Paulo;

•  501.V2, da África do Sul: além de ser mais transmissível, estudos preliminares 
têm mostrado que as vacinas vigentes são menos eficazes na proteção contra 
essa variante. Ainda não foi identificada no Brasil;

• B.1.1.28 ou P1, a variante brasileira do Amazonas: parece ter também maior poder 
de transmissibilidade.

Pesquisadores do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), 
em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM),  
confirmaram em janeiro de 2021 casos de reinfecção no Brasil pelo SARS-CoV-2. 

As reinfecções aconteceram em Manaus, capital amazonense, pela nova variante 
identificada no estado, a P1. 

A nova cepa do SARS-CoV-2 também foi detectada em viajantes japoneses que 
tinham passado pelo Amazonas durante a primeira onda epidêmica, ocorrida entre 
março e julho de 2020. Atualmente o Estado enfrenta aumento vertiginoso de 
mortes.

Já no Estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz confirmou os primeiros casos da 
nova cepa poucos dias depois da confirmação no Amazonas. A presença da variante 
também foi detectada em 15 estados brasileiros, demonstrando que ela já circula 
pelo País.

Segundo pesquisadores da Fiocruz, outros fatores podem ter contribuído para o 
aumento de casos de Covid-19 no Amazonas: o período de chuvas na região, que 
favorece o crescimento de infecções por vírus respiratórios, mas, principalmente, a 
baixa adesão da população às recomendações de uso de máscaras, manutenção de 
distanciamento social e lavagem frequente das mãos. 
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Sair de casa apenas para tarefas fundamentais, mantendo sempre 
2 metros de distanciamento social.  

Lembre-se! Os principais meios de evitar o contágio 
pela Covid-19 permanecem os mesmos:

Uso universal de máscaras cobrindo corretamente nariz e boca.

Higienização das mãos com água e sabão ou sanitizante 
próprio, por no mínimo 20 segundos, toda vez que elas 

tocarem superfícies potencialmente contaminadas.

2M
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Devemos usar máscaras mais reforçadas?

Segundo especialistas, é importante que você use máscara de alta qualidade para 
situações como ir às compras ou mesmo numa ocasião dentro da própria casa em 
que você receba pessoas que não moram com você, como prestadores de serviço.

Se você não quer comprar uma nova máscara, uma solução simples é usar uma 
máscara adicional quando estiver com pessoas desconhecidas, ou mesmo indo a 
uma loja, pegando um táxi ou carro de aplicativo ou usando o transporte público. 
Nessas situações, especialistas recomendam uma máscara cirúrgica por baixo e a de 
tecido por cima.

Pesquisadores americanos mostraram que, para garantir a eficácia da proteção 
conferida pela máscara, ela deve estar bem ajustada ao rosto, não permitindo a 
existência de “espaços” nas bordas da máscara que possibilitem a entrada do ar.

Da mesma forma, máscaras de pano são mais eficazes quando possuem três ou mais 
camadas de tecido.
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Eu preciso de uma máscara N95/PFF2?

Embora os profissionais da área médica que entram em contato próximo com 
pacientes doentes confiem nas máscaras N95 padrão-ouro, você não precisa desse 
nível de proteção se estiver evitando reuniões em grupo, limitando as saídas de 
casa e praticando o distanciamento social.

Se você está trabalhando em um escritório ou em um estabelecimento comercial, 
ou se encontra em uma situação em que deseja uma proteção reforçada, você 
pode obter uma alternativa para a N95, como a KF94, que pode ser facilmente 
comprada on-line. 

Ela se assemelha  a uma N95 com algumas diferenças. É feita de material idêntico, 
que bloqueia 94% das partículas virais mais difíceis de capturar. No entanto, a KF94 
é presa pela orelha, em vez de faixas elásticas para a cabeça.

A KF94 também é descartável e não deve ser lavada ou higienizada para não 
danificar seu material. No entanto, uma solução é guardar a KF94 para situações de 
alto risco - como utilizar transporte público, pegar um voo, passar tempo em um 
estabelecimento comercial, como supermercado, ou ir a uma consulta médica. Para 
atividades ao ar livre, exercícios ou passeios com animais de estimação, continue 
usando máscaras de tecido.

FIQUE ATENTO: a máscara N95 valvulada NÃO deve ser utilizada. Embora filtre o ar 
quando a pessoa inspira, ela permite a saída do ar livremente na expiração. Ou seja, 
se a pessoa estiver transmitindo a Covid-19 (de forma sintomática ou assintomática), a 
máscara valvulada não impedirá a propagação das partículas virais.

máscara N95 máscara KF94
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A vacina contra a Covid-19 chegou. Mas é realmente 
segura?

Tomar a vacina é a melhor maneira de reduzir o risco. Mas, até que ela seja 
disponibilizada a você, cheque suas atividades e tente reduzir o tempo e o número 
de exposições a outras pessoas.

As vacinas que vêm sendo aprovadas para a prevenção da Covid-19 são seguras e 
eficazes. Os testes pelos quais passaram antes de serem aceitas para uso emergencial, 
ou licenciadas em definitivo, são válidos. Foram verificados por especialistas 
independentes – que não têm nada a perder caso alguma vacina seja rejeitada – e 
permitem que tenhamos alto grau de confiança nesses imunizantes.

É verdade que, antes da Covid-19, a vacina desenvolvida mais rapidamente tinha 
sido a da caxumba, que demorou quatro anos. É natural, portanto, que a população 
fique desconfiada de uma vacina que aparentemente tenha sido feita tão rápido. No 
entanto, vale destacar que nenhuma vacina contra a Covid-19 realmente saiu do zero. 
Vários grupos já trabalhavam buscando vacinas para os “primos” do SARS-CoV-2, os 
vírus da SARS (Síndrome Respiratória Aguda e Grave, de 2002) e da MERS (Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio, de 2015). Plataformas vacinais para esses outros vírus 
já estavam em desenvolvimento. O trabalho maior dos cientistas agora foi adaptá-
las para a Covid-19, economizando tempo de pesquisa.

Nunca houve também tanta colaboração internacional, tantos grupos estudando 
vacinas para uma mesma doença. Isso agiliza o compartilhamento do conhecimento 
e, consequentemente, acelera a ciência.

Outro fator importante é a circulação da doença. É diferente fazer uma vacina para 
um vírus pandêmico, que está circulando em todo o mundo ao mesmo tempo, e um 
vírus endêmico ou sazonal, que circula pouco ou em épocas determinadas.
Quanto mais o vírus circula, mais rápidos serão os resultados, porque o teste final da 
vacina envolve comparar o número de casos da doença que aparece entre pessoas 
vacinadas e não vacinadas (se a vacina é boa, o primeiro número será muito menor). 
Se a doença circula muito, a contagem de casos acontece mais depressa.
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10 motivos para se vacinar contra a Covid-19

1. As vacinas salvam vidas
As coisas evoluíram muito desde que Edward Jenner vacinou pela primeira vez um 
menino contra a varíola em 1796. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a 
vacinação atualmente evite de 2 a 3 milhões de mortes todos os anos.
A varíola, que ceifou cerca de 300 milhões de vidas apenas no século 20, foi totalmente 
erradicada graças ao desenvolvimento e à implementação de vacinas seguras e 
eficazes. Para algumas pessoas hoje, a Covid-19 também se mostra fatal. Se você está 
sob alto risco de contrair a doença, a vacinação pode salvar sua vida. Países que já 
vacinaram parte expressiva da população, como Israel e Estados Unidos, já mostram 
queda no número de internações e mortes pela Covid-19.

2. As vacinas protegem sua saúde
As vacinas também nos imunizam contra muitas doenças debilitantes. Antes do 
desenvolvimento das vacinas Salk e Sabin contra a poliomielite, era comum ver 
imagens dramáticas de pessoas usando pulmões de ferro ou de crianças paralisadas. 
Mas, nas últimas três décadas, as vacinas levaram a uma redução de 99,9% nos casos 
de pólio. E a Covid-19 pode ter efeitos de saúde duradouros. As vacinas também o 
protegerão contra isso.

3. As vacinas protegem e apoiam os serviços de saúde
Ser vacinado quando criança significa que você tem menor probabilidade de contrair 
doenças infecciosas ao longo da vida. Isso alivia a pressão sobre os serviços de saúde, 
que pode então dedicar seus esforços e equipamentos para ajudar pacientes com 
doenças não evitáveis.
Ser vacinado contra a Covid-19 ajudará exatamente da mesma maneira — liberando 
recursos, reduzindo o número de casos e evitando mais acúmulos de outros 
tratamentos.

4. As vacinas protegem os vulneráveis 
Quando um número suficiente de pessoas é vacinado contra uma doença infecciosa 
como a Covid-19, a disseminação pode ser efetivamente interrompida, pois haverá 
poucas pessoas para infectar. Isso é conhecido como imunidade de rebanho.
Alcançar a imunidade coletiva significa que mesmo aqueles que não podem receber 
a vacinação (por exemplo, devido a doenças preexistentes) estão protegidos.
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5. As vacinas são rigorosamente testadas
Elas são testadas em longos e grandes ensaios clínicos que envolvem dezenas de 
milhares de pessoas, e seus efeitos são monitorados mesmo depois de serem 
aprovadas. A forma completa como as vacinas são desenvolvidas significa que são 
muito mais seguras e têm menos efeitos colaterais do que a maioria dos medicamentos 
existentes.

6. As vacinas geram economia de tempo e dinheiro
Elas foram amplamente reconhecidas como uma das intervenções médicas mais 
eficazes em termos de tempo e custo que você pode ter. A vacinação demora apenas 
alguns minutos e, quando não é gratuita, é muito barata comparada ao quanto o 
imunizado iria despender caso contraísse a doença – inclusive podendo vir a óbito.

7. Você e aqueles que ama viajam com segurança
Viajar para outros países expõe você a vírus, fungos, protozoários e bactérias que seu 
sistema de defesa não está familiarizado. Ao receber as vacinas recomendadas para o 
seu destino, você poderá aproveitar suas férias sem arriscar uma visita de emergência 
a um hospital local ou trazer de volta insetos indesejados.
Da mesma forma, manter-se atualizado com o calendário de vacinação recomendado 
protege os habitantes do seu destino de férias de quaisquer infecções que você 
possa carregar consigo. Por esse motivo, as vacinas para Covid-19 podem se tornar 
obrigatórias para viagens à medida que são lançadas.

8. Limitam a resistência aos medicamentos
A resistência antimicrobiana foi identificada pela OMS como uma das 10 maiores 
ameaças à saúde global (assim como a hesitação vacinal). O uso excessivo contínuo 
de antibióticos e antivirais faz com que bactérias e vírus se tornem resistentes a eles, 
resultando na disseminação de infecções intratáveis.
Ao impedir que fiquemos infectados, a vacinação nos permite reduzir o uso de 
antibióticos e antivirais, limitando, portanto, a insurgência de cepas de bactérias e vírus 
resistentes a medicamentos.
Da mesma forma, quanto mais rápido vacinarmos as pessoas contra a Covid-19, 
menos oportunidades o vírus terá de se replicar e menores serão as chances de 
emergirem variantes de preocupação.
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9. Protegem as gerações futuras
Ao longo da história, a humanidade teve de coexistir com muitas doenças debilitantes 
e potencialmente fatais que agora são muito raras graças aos programas de  
vacinação infantil.
No entanto, a pandemia fornece um exemplo dramático do efeito global devastador 
que uma única doença pode ter na ausência de uma vacina. Imunizar a nós mesmos 
e a nossos filhos contra doenças infecciosas hoje é um presente inestimável para 
as gerações futuras. Suprimir as doenças nesse momento permitirá que as pessoas 
amanhã vivam mais e com mais saúde.

10. Tornam a triagem médica mais assertiva 
Se o paciente comparecer ao pronto-socorro com relato de febre, tosse ou 
dor de garganta e informar que tomou a segunda dose da vacina contra a 
Covid-19 há mais de 15 dias, já colabora na triagem para que seja tratado como 
um possível caso de gripe – caso ainda não tenha se imunizado contra ela há 
aproximadamente um ano.
Tanto a Covid-19 quanto a gripe podem evoluir para quadros graves e até óbitos. 
Por isso, a importância de manter a imunização em dia, ainda mais considerando 
que todo ano o vírus influenza – que provoca a gripe – sofre mutações que 
geram novas cepas. 
Caso você acabe de tomar a vacina contra o coronavírus, basta aguardar 15 
dias para se vacinar contra a gripe. E vice-versa: caso tenha acabado de tomar 
a vacina contra a gripe, espere 15 dias antes de se imunizar contra a Covid-19, 
caso tenha chegado a sua hora. 

Importante lembrar que, embora os sintomas sejam similares, a Covid-19 e a gripe são 
causadas por vírus diferentes: a Covid-19 é provocada pelo SARS-CoV-2, enquanto o 
vírus da gripe é o influenza.

Além de tudo: as vacinas evitam a propagação de notícias falsas
Pesquisas mostram que notícias falsas se espalham muito mais rápido e mais 
longe do que informações verdadeiras. Nas últimas décadas, as teorias da 
conspiração e a desinformação corroeram a confiança do público nas vacinas, 
levando ao ressurgimento de doenças quase erradicadas em muitos países.
Seguindo a orientação baseada em evidências da comunidade científica e 
médica, você não está apenas protegendo a si mesmo e a seus entes queridos 
de doenças infecciosas, mas também dando um exemplo no combate à difusão 
de desinformação.

E, por falar em desinformação, não deixe de conferir o capítulo a seguir.



Outros mitos e verdades sobre a Covid-19

Além da curva epidêmica, também há a curva infodêmica.

Que tal fazer sua parte para achatá-la também? 

Todos nós somos expostos diariamente a uma grande quantidade de informações 

sobre a Covid-19, e nem todas são confiáveis.  

No entanto, também somos responsáveis pelas informações que propagamos.  

Para evitar dar crédito e até mesmo passar para a frente fatos mentirosos sobre a 

pandemia do novo coronavírus, a Omint compartilha com você algumas dicas para 

saber a diferença e impedir a disseminação de informações incorretas. Importante 
lembrar que, diante das rápidas mudanças de cenário que estamos vivendo, é 
essencial ficarmos atentos aos protocolos impostos pelas autoridades sanitárias 
regionais e estaduais, e respeitá-los.

x
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Essa pessoa fez uma 
checagem prévia das 
informações que recebeu

Essa pessoa não enviou 
um rumor para o grupo 
de WhatsApp da 
empresa ou família

Essa pessoa recebe e 
compartilha informações 
de fontes confiáveis

Essa pessoa recebeu uma 
informação duvidosa e disse: 
"como você sabe que isso é 
verdade?"



Mito: suplementos de vitaminas e minerais podem curar a Covid-19.

Fato: os micronutrientes, como as vitaminas C, D e o zinco, são essenciais para o bom 

funcionamento do sistema imunológico e desempenham um papel vital na promoção 

da saúde e do bem-estar nutricional. No entanto, atualmente, não há orientação 

sobre o uso de suplementos de micronutrientes no protocolo de tratamento contra 

a Covid-19. Dois estudos importantes foram publicados no início de 2021 mostrando 

que a suplementação com vitamina C, D e zinco não reduz as chances de evoluir com 

Covid-19 grave. Dessa forma, vale destacar que a alimentação e hábitos saudáveis são 

muito mais efetivos.

Mito: as pessoas NÃO devem usar máscaras durante a atividade
física, pois podem reduzir a capacidade de respirar confortavelmente.

Fato: o suor pode fazer com que a máscara se molhe mais rápido, dificultando 

a respiração e promovendo o crescimento de micro-organismos. Por isso, a 

recomendação é que a máscara deva ser usada sim, tanto em ambientes fechados 

quanto abertos, com trocas mais frequentes, sempre quando umedecidas. Além 

disso, é fundamental manter uma distância física de pelo menos 2 metros das 

outras pessoas que também estão se exercitando.  

Durante o exercício, a respiração pode ficar mais ofegante dependendo da intensidade    

de esforço, e é claro que essa respiração de maior frequência e volume de ar trocado 

aumenta quantidade e tempo de eliminação de partículas virais em pacientes 

contaminados. Portanto, fique atento e redobre os cuidados ao se exercitar!
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Fato: a probabilidade dos calçados espalharem a Covid-19 é 
muito baixa.
De fato, a probabilidade de a Covid-19 se espalhar em sapatos e infectar pessoas é muito 

baixa. Como medida de precaução, especialmente em casas onde bebês e crianças 

pequenas engatinham ou brincam no chão, considere deixar seus sapatos na 

porta de entrada. Isso ajudará a evitar o contato com sujeira ou quaisquer resíduos 

que possam ser carregados na sola dos calçados. 

Mito: o novo coronavírus não se transmite pela água durante a 
natação.

Fato: o vírus se espalha pelo ar por meio de gotículas e aerossóis liberados pela boca 

e nariz da pessoa contaminada. Em uma piscina tratada com cloro, o vírus não sobrevive, 

porém o contato próximo pelo ar com uma pessoa contaminada pode promover 

o contágio. 

O que fazer
Evite aglomerações e mantenha pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas, 

mesmo quando estiver nadando. Use uma máscara quando não estiver na água. Limpe 

as mãos com frequência e fique em casa se não estiver bem. 

15



Fato: o uso prolongado de máscaras médicas, quando devidamente 
vestidas, NÃO causa intoxicação por CO2, muito menos deficiência de 
oxigênio. 
O uso prolongado de máscaras às vezes pode ser desconfortável. No entanto, NÃO leva 

à intoxicação por CO2 e tampouco à deficiência de oxigênio. Os profissionais da saúde 

costumam usar as máscaras por muitas horas seguidas sem prejuízos. Ao usar a máscara, 

verifique se ela se ajusta corretamente ao seu rosto e se é apertada o suficiente para 

permitir que você respire normalmente. Não reutilize a máscara descartável e sempre a 

troque assim que ficar úmida.

Fato: ser capaz de prender a respiração por 10 segundos ou mais sem 
tossir ou sentir desconforto NÃO significa que você não contraiu a 
Covid-19.  
Os sintomas mais comuns da Covid-19 são tosse seca, cansaço e febre. Algumas 

pessoas podem desenvolver formas mais graves da doença, como a pneumonia. 

A melhor maneira de confirmar se você contraiu o novo coronavírus é com um teste 

laboratorial. O teste de respiração, além de não ser eficaz, pode inclusive ser perigoso. 
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Fato: pessoas de todas as idades podem ser infectadas pela Covid-19. 
Tanto idosos quanto jovens podem ser infectados pelo novo coronavírus. A turma da 

terceira idade e pessoas com condições médicas preexistentes, como asma, diabetes 

e doenças cardíacas, em geral são mais vulneráveis a apresentarem uma versão mais 

agravada da doença. Mas mesmo jovens e pessoas sem comorbidades podem ter a 

forma grave da doença.

A única forma de evitar a infecção e propagação do vírus é por meio do distanciamento 

social, somado ao uso de máscara e higienização frequente das mãos com sanitizantes 

ou água e sabão. 

É fundamental que os jovens tenham consciência dessa condição, uma vez que 
eles são responsáveis por 20% do total de casos de Covid-19 no Brasil. 
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Mito: o teste negativo de RT-PCR garante que não estou transmitindo 
a doença e permite aglomerar em segurança com outras pessoas com 
o teste negativo.

Fato: o teste RT-PCR, que possui o maior desempenho para o diagnóstico da Covid-19, 

pode ter até 30% de falso negativo.  Portanto, ter um resultado negativo não dá a garantia 

de que a pessoa não esteja transmitindo a Covid-19 e as medidas de mitigação de risco 

precisam continuar.  Alguns testes rápidos como o que detecta o antígeno do SARS-CoV-2, 

o “teste do antígeno”, têm ainda mais resultado falso negativo. É MENTIRA, portanto, 

que aglomerar com pessoas que tenham colhido o teste e tido o resultado negativo seja 

seguro. 



FONTES

BBC (2021). Vacina contra Covid: 10 razões para se vacinar contra o coronavirus. Disponível em 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55500592

FIOCRUZ (2021). Fiocruz Amazônia confirma reinfecção por nova variante do Sars-CoV-2. 
Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amazonia-confirma-reinfeccao-
por-nova-variante-do-sars-cov-2#:~:text=Pesquisadores%20do%20Instituto%20
Le%C3%B4nidas%20%26%20Maria,pelo%20SARS%2DCoV%2D2.&text=A%20primeira%20
infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20SARS,e%20a%20segunda%20em%20dezembro

G1 (2020). Pesquisadores alertam para a segunda onda no Brasil. Disponível em https://g1.globo.
com/bemestar/stories/2020/11/25/covid-19-pesquisadores-alertam-para-a-segunda-onda-
no-brasil.ghtml 

NEW YORK TIMES (2021). What you can do to avoid the new coronavirus variant Right Now. 
Disponível em https://www.nytimes.com/2021/01/19/well/live/covid-b117-variant-advice.html

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the 
public: mythbusters. Disponível em https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). Coronavirus disease (COVID-19): small public 
gatherings. Disponível em https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-small-
public-gatherings

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55500592
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amazonia-confirma-reinfeccao-por-nova-variante-do-sars-cov-2#:~:text=Pesquisadores%20do%20Instituto%20Le%C3%B4nidas%20%26%20Maria,pelo%20SARS%2DCoV%2D2.&text=A%20primeira%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20SARS,e%20a%20segunda%20em%20dezembro
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amazonia-confirma-reinfeccao-por-nova-variante-do-sars-cov-2#:~:text=Pesquisadores%20do%20Instituto%20Le%C3%B4nidas%20%26%20Maria,pelo%20SARS%2DCoV%2D2.&text=A%20primeira%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20SARS,e%20a%20segunda%20em%20dezembro
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amazonia-confirma-reinfeccao-por-nova-variante-do-sars-cov-2#:~:text=Pesquisadores%20do%20Instituto%20Le%C3%B4nidas%20%26%20Maria,pelo%20SARS%2DCoV%2D2.&text=A%20primeira%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20SARS,e%20a%20segunda%20em%20dezembro
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amazonia-confirma-reinfeccao-por-nova-variante-do-sars-cov-2#:~:text=Pesquisadores%20do%20Instituto%20Le%C3%B4nidas%20%26%20Maria,pelo%20SARS%2DCoV%2D2.&text=A%20primeira%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20SARS,e%20a%20segunda%20em%20dezembro
https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/11/25/covid-19-pesquisadores-alertam-para-a-segunda-onda-no-brasil.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/11/25/covid-19-pesquisadores-alertam-para-a-segunda-onda-no-brasil.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/11/25/covid-19-pesquisadores-alertam-para-a-segunda-onda-no-brasil.ghtml 
https://www.nytimes.com/2021/01/19/well/live/covid-b117-variant-advice.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-small-public-gatherings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-small-public-gatherings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-small-public-gatherings



