Pandemia: substantivo feminino. 1. Med. Enfermidade epidêmica amplamente
disseminada, Etimologia: do grego pandēmía, as; ‘o povo inteiro’; ver pan- e –
demia. [pan- = todos, totalidade / -demia = do grego “dêmos”, povo]
Vivemos em uma época de rapidez de comunicação e avalanche de informações como nunca antes
na história da humanidade. Como era de se esperar, as línguas, que refletem a realidade do mundo ao nosso
redor, acompanham essas rápidas transformações da sociedade.
Palavras de uso restrito a uma área do conhecimento, que agora se tornaram comuns, foram
incluídas nas notícias diárias e passaram a integrar o vocabulário dos não técnicos. Além disso, também foram
criados neologismos e gírias específicas de alguns países, conforme as características de cada língua e de seu
contexto social e econômico.

PORTUGUÊS DO BRASIL
Termos frequentes:
•[Novo] Coronavírus
•Covid-19 (nome da doença,
emprestado do termo em inglês:
“Coronavirus disease 2019”)
•Distanciamento / isolamento social
•Quarentena
•Comorbidade
•Lockdown (emprestado do inglês:
fechamento forçado de todos os
estabelecimentos)
•Grupo de risco
•Imunidade de rebanho / grupo
•Telemedicina
•“home office” [i.e., escritório em
casa]

Expressões:
• Achatar a curva
•Testar positivo/negativo
(emprestado do inglês,
numa ‘tradução literal’
em dissonância com a
gramática do português,
mas já amplamente
utilizado)

Neologismos:
•“Coronavoucher”
(somente no Brasil) , i.e.,
programa de auxílio
emergencial do governo
federal.
•“Infodemia”
•Gíria: “coronga”

 OMS – Organização Mundial da Saúde
Fontes:
1. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001.
2. oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/glossario-do-coronavirus-entenda-os-termos-que-explicam-pandemia-24317850
3. www.migalhas.com.br/coluna/gramatigalhas/322571/coronavirus-coronavirus-corona-virus-ou-virus-corona
4. economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/09/coronavoucher-auxilio-emergencial-r-600-primeiros-a-receber.htm
5. www.dicionarioinformal.com.br/coronga/
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INGLÊS
Here is a brief list of hashtag#words, phrases or abbreviations that I use
daily that I would not have used — or which simply did not exist — a month
ago. … “Social distancing”, “social isolation”, “super-spreader”, “WFH”
(working from home), “WFO” (working from office), “contactless delivery”,
“micro-socialising”,
“lockdown”,
“self-quarantine”,
“cocooning”,
“community spread”, “Wuhan”, “contact tracing”, “N95”, “flatten the
curve”, “quarantini”, “distance learning”, “iatrogenic”, “caremongering”,
“young vector” and “virtual happy hour”. Bob Greer, a Swamp Notes
reader, wrote to us in late February suggesting the use of “coronageddon”.
…there are slang terms that capture some aspect of self-quarantining. My
favourite is Covid-10 — for the 10 pounds some of us are gaining. Another
is “coronacession”. Let us hope it doesn’t turn into depressorona.”
- Novel coronavirus
- Flattening the curve
- Super spreader
- Covidiot (não segue as regras)
- Doomscrolling (consome notícias obsessivamente)
- covideoParty
- Quarantini (bebida)

Fontes:
https://www.ft.com/cont
ent/244e1fe8-695d-11ea800d-da70cff6e4d3
https://www.merriamwebster.com/words-atplay/new-dictionarywords-coronavirus-covid19
https://www.theguardian
.com/commentisfree/202
0/apr/15/from-covidiotto-doomscrolling-howcoronavirus-is-changingour-language

WHO – World Health Organization

FRANCÊS
- pandémie
- coronavirus
- la Covid-19 (= maladie à coronavirus 2019) // 2019-nCov
- patient zéro
- quarantaine
- distance sociale // distanciation sociale // distanciation physique
- “coronanxiété”
- “infodémie”
- “covidiots”
- “e-péro”
- ‘ça va bien aller’
- commorbidité
- confinement
- immunité de groupe
OMS – Organisation Mondiale de la Santé

Fontes:
https://lactualite.com/sa
nte-et-science/petitlexique-du-coronavirus/
https://lactualite.com/cul
ture/coronabulaire/
https://www.culture.gou
v.fr/Actualites/Coronavir
us-les-mots-pour-le-dire
http://www.leparisien.fr/
societe/2019-ncovcoronavirus-epidemie-lelexique-pour-toutcomprendre-du-nouveauvirus-venu-de-chine-2601-2020-8244684.php
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ITALIANO
Fontes:
www.repubblica.it
[páginas diversas]
www.corriere.it
[páginas diversas]

Fontes:
www.elmundo.es
[páginas diversas]
www.elpais.com
[páginas diversas]
www.clarin.com
[páginas diversas]
www.lanacion.cl
[páginas diversas]
www.nationalgeographic.co
m.es/ciencia/glosariocoronavirus-todosterminos-que-rodean-covid19_15314
Glossário inglês/espanhol:
biomedicaltranslations.com/
coronaglosario-glosarioingles-espanol-sobrecoronavirus-y-covid-19/
Glosario de Covid-19 (ENES) - Tremédica e Cosnautas
Divulgação FIT LatAm
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- Coronavirus
- Pandemia
- distanziamento sociale
- immunità di gregge
- “lockdown”
- catene di contagio
- tampone (può risultare negativo)
- curva dei contagi
- la curva è piatta / resta piatta
- misure restrittive / misure di contenimento
- ‘test di depistaggio”
- paziente zero
Expressão: “andrà tutto bene”
OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità

ESPANHOL
(El) coronavirus Covid-19 / (el) coronavirus 2019-nCoV

- pandemia
- cadena de transmisión
- distanciamiento social / físico
- transmisión sostenida
- aislamiento en domicilio
- cuarentena
- confinamiento / levantamiento del confinamiento
- hospital de campaña
- ( el paciente) dio positivo en/ de la Covid-19
- punto álgido de la pandemia
- paciente cero
- aplanar la curva
- infodemia
- “paro de los autónomos” [prestación extraordinaria por cese de
actividad]
- [declaración del ] estado de alarma
- protocolos de funcionamiento / protocolo sanitario
- “bono Covid-19” [Chile]
OMS – Organización Mundial de la Salud
"Glosario de covid-19 (EN-ES)" de Verónica Saladrigas, Fernando A.
Navarro e Paz Gómez Polledo: www.tremedica.org/glosario-de-covid-19en-es/
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ALEMÃO
Virus
- Corona = Kranz / Krone
- Pandemie
- Coronakrise
- Risikogebiet / Risikogruppen
- Ansteckung / sich mit dem Coronavirus
anstecken
- ausbreiten / verbreiten
- Erreger
- Corona-Bekämpfung
- Ausbruch einer Erkrankungswelle
- Tröpfcheninfektion

- Infektionswelle
- Premiumkontakte
- Latenzzeit
- Abwehrstoff
- Infizierte
- Todesfälle
- Mortalitätsrate
- Fallzahlen
- Reproduktionszahl
- Genesene
- Systemrelevant

Folgen (consequências)
Veranstaltungen absagen
den Ausnahmezustand über das Land verhängen
zu Hause bleiben
von zu Hause aus arbeiten
Präsenzunterricht und Lernen daheim
digitales Lehren und Lernen
Hamsterkauf
Klorollenhamsterer

Fontes:
Glossar des
Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales
Coronavirus Wortschatz linguactually
https://www.stern.de/pan
orama/gesellschaft/neuewoerter--wie-diecoronakrise-unseresprache-praegt9218666.html

Maβnahmen anordnen (medidas tomadas)
Abstand zueinander halten / Hygieneabstand
Quarantäne / Quarantänemaßnahmen
Maskenpflicht
Spuckschutzscheibe
Lockdown
Self-Distancing
Self-Quarantine
Social Distancing
Geisterspiele
Ausgehverbot
Tipps zum Vorbeugen (dicas para evitar)
in die Armbeuge niesen
Hände waschen
auf Hygiene achten

(“novas saudações” – E-mails, WhatsApp)
#Bleiben Sie gesund / BSg
#Bleibgesund / bg
Passen Sie auf sich auf / PSasa.
Weltgesundheitsorganisation (WHO – World Health Organisation)
4
4

QUARENTENA
Quarenta: É o número da espera, da preparação, da provação ou do castigo. Os
escritores bíblicos marcam a história da salvação, dotando os acontecimentos
principais com este número; ele caracteriza assim as intervenções sucessivas de
Deus, que se invocam uma à outra. Como Saul, Davi e Salomão reinam 40 anos. O
dilúvio em 40 dias. Moisés é chamado por Deus aos 40 anos e passa 40 dias no cume
do Monte Sinai. Jesus prega por 40 meses e, depois da ressureição, aparece a seus
discípulos durante os 40 dias que precedem a Ascensão.
Muitas vezes a tônica recai também sobre o aspecto de provação ou de castigo: os
hebreus erram por 40 anos no deserto. Jesus é conduzido ao Templo 40 dias depois
de nascer. Sofre durante 40 dias tentações no deserto. Ressuscita depois de 40
horas de permanência no sepulcro.
Segundo R. Allendy, este número marca a realização de um ciclo, marcando uma
mudança radical, uma passagem a uma outra espécie de ação e de vida. É assim
que Buda e Maomé teriam começado sua pregação com 40 anos; a quaresma, uma
preparação para a ressureição pascal, dura 40 dias.
Para os pécules, uma tribo africana, os funerais duravam 40 noites. O número 40
desempenhou um papel bem particular nos rituais fúnebres de grande número de
povos. É, com efeito, o número de dias necessários para que os restos mortais
sejam considerados como definitivamente desembaraçados de qualquer corpo
vivo, isto é, de sua alma. Assim, após 40 dias (a quarentena), suspende-se o luto.
Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain. DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS.
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Punta della Dogana é um museu de arte no edifício da Alfândega Velha de Veneza,
o Dogana da Mar. O nome também se refere à área triangular de Veneza onde o
Canal Grande se encontra com o Canal Giudecca e seus célebres edifícios, entre eles
a bela Santa Maria della Salute e a Dogana da Mar na ponta do triângulo.

Vista da Punta della Dogana em pintura de Francesco Guardi, 1782.

A área era utilizada para ancoragem e desembarque de mercadorias no início do
século XV. As estruturas temporárias construídas para estocar mercadorias e alojar
os trabalhadores foram substituídas pela Punta della Dogana, cuja construção
começou em 1677.
"Entre os séculos XIV e XVIII ocorreram nada menos que dez pandemias, ou seja, a
doença se espalhou pelo mundo inteiro. (...) Em Veneza, aliás, por volta de 1350,
(...) quando um navio chegava do Oriente, os passageiros ficavam retidos na
embarcação durante quarenta dias, por causa da possibilidade de os porões
esconderem ratos clandestinos. Passado esse período, se não havia sinal da peste,
o capitão hasteava uma bandeira branca na proa: estava criada a quarentena,
conhecida até hoje."
Fontes: https://super.abril.com.br/ciencia/o-mundo-no-tempo-das-pestes/
http://venezaitalia.com.br/Punta-della-Dogana.html
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