
Uma pandemia é a disseminação
mundial de uma doença (epidemia).
Ela pode surgir quando um agente
infeccioso se espalha ao redor do
mundo e a maior parte das pessoas
não são imunes a ele.

Pandemia

 Esse resumo assim como o PodCast
produzido, terá um caráter muito
introdutório, iniciando um novo tema
"suliador" da discussão. O mesma para
além das questões abordadas terá  uma
prévia do que vira no próximo material.

Pandemia e
Globalização:
Loucura nas
Fronteiras, como
vai ficar a
viagem?

Isso é meio obvio, basta
pensarmos em nossas
vidas, o que mudou
desde o começo da
pandemia? Como estão
nossas relações com o
mundo? Como vai se
daqui prá frente? Qual vai
ser a nova normalidade? 

Circulação de pessoas e bens.

Barreiras Sanitarias
Podemos dar o exemplo
da feita e Veneza a 800
anos que deu origem ao
termo quarentena. 
De lá pra cá o intuito da
mesma não mudou, que é
de barrar ou atrasar a
disseminação do virus
para ouros lugares.

O que vem por ai!

 O surgimento e disseminação do vírus pelo mundo.
O enfrentamento da pandemia no mundo. 
Os fatores sociais, econômicos e culturais no
enfrentamento do vírus. 
A corrida para a produção de vacinas. 

No próximo episódio vamos abordar os seguintes
temas:

Quarentena
O termo surge na Itália, e em
território pertencente a Veneza,
os governantes tinham medo
que a peste viesse nos navios e
por isso instituiu um tempo de
isolamento, onde ninguém
poderia descer dos navios,
durante 40 dias - daí
quarentena.

Exemplos
Pamdemias
Peste Bubônica (negra) - Atingiu a
Europa e Ásia, em diversas ondas
durante a idade Média. 
Gripe Espanhola (1918-1920) atingiu
o mundo todo. A ultima grande
pandemia antes da COVID-19  

Epidemia
Uma epidemia é quando
ocorrem aumento e descontrole
de uma determinada doença.
As epidemias podem ser em
nível municipal, quando existem
surtos em vários bairros. Em
nível estadual, quando são
registrados surtos em várias
cidades e em nível nacional,
quando ocorrem em várias
regiões do país. 
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