
"O vírus foi criado pelos chineses." "Foram os americanos

que lançaram o coronavírus na China para abalar o seu
poder económico" "Besuntar o corpo com lixívia elimina
o vírus..." Certamente alguma destas teses já lhe chegou
aos ouvidos. Afinal, "as más notícias viajam depressa". Para
cada recomendação das autoridades de saúde acerca da

lavagem das mãos como forma de travar a epidemia do
novo coronavírus haverá meia dúzia de "prescrições" de
uma mezinha. Talvez se justifique uma atualização do velho
ditado, dizendo agora que "as notícias falsas espalham-se
mais depressa do que as verdadeiras".

A atual epidemia acaba por ser "uma oportunidade
muito interessante" para analisar o problema, considera
Joana Gonçalves de Sá, investigadora da Nova School of
Business and Economics (SBE). Há dez anos que estada o
tema e recentemente recebeu um avultado financiamento
do Conselho Europeu de Investigação para detalhar este
fenómeno que atinge todas as áreas. Na saúde, o impacto
é potencialmente mais gravoso e a comunidade científica,
além de estar a trabalhar em conjunto de uma forma sem

precedentes na História, também tem assumido uma atitude

proativa no que toca à partilha de informação com o cidadão.
Num artigo publicado no final de fevereiro na revista

Science fala-se mesmo de uma forma "completamente
nova" de fazer investigação e comunicar. "A lentidão da

comunicação científica foi um problema durante surtos

passados", nota-se no artigo. Só que esta imensidão de

dados, partilhados a cada minuto, torna ainda mais desa-
fiante o trabalho de separação entre o que é verdadeiro e

o que é falso. "É muito difícil para os jornalistas e para o

público", sublinha-se. "Tal como é hábito na desinformação,
a ciência é usada para sustentar teorias da conspiração.
O que parece ser evidência científica é usado habitualmente

para suportar a ideia de que os cientistas não são pessoas
de fiar", nota Joana Gonçalves de Sá.

DESCONHECIDO E IMPREVISÍVEL
No texto da Science dá-se o exemplo de um artigo publi-
cado na plataforma bioßxiv, dando conta de uma suposta
semelhança entre o novo coronavírus e o VIH, mantida
em segredo propositadamente. Em menos de 48 horas,
o artigo recebeu cerca de 90 críticas, tendo sido pronta-
mente eliminado. Isto não evitou que a insinuação tenha
continuado a dar a volta ao mundo, nas suas múltiplas
versões. Falta de confiança nas instituições, nos gover-
nos, na indústria farmacêutica e nos média tradicionais
são algumas das razões apontadas pela investigadora da
Nova SBE. "Durante décadas, cientistas, médicos, comu-
nicadores de ciência e jornalistas tentaram promover a

democratização do conhecimento, a participação dos ci-
dadãos, uma sociedade mais crítica. Seria de esperar que
as redes sociais pudessem facilitar ou mesmo amplificar
estes esforços", nota Joana Gonçalves de Sá. "Parece que
estamos a receber mais do que aquilo que desejamos: uma
sociedade que é demasiado crítica, muito informada, mas,
infelizmente, pouco conhecedora", continua.

As redes sociais já começaram a tentar controlar esta

epidemia de desinformação. Por exemplo, o Twitter, tradi-
cionalmente avesso a interferir, eliminou uma conta depois
de terem sido publicadas teorias da conspiração. O nave-

gador NewsGuard tem estado a atualizar uma listagem dos

principais divulgadores de notícias falsas, organizando-os
por país, e a Organização Mundial da Saúde divulga a lista



dos mitos mais propagados, desmontando-os. Também o

apresentador do Last Week Tonight, John Oliver, embarcou
na cruzada contra fake news, dedicando uns informativos
- e hilariantes - 20 minutos a desmontar as parvoíces
dominantes. Com particular entusiasmo ao ridicularizar
a tese veiculada pelo Presidente Donald Trump, que conta
com o calor e com a chegada da primavera para dar cabo
do coronavírus.
É verdade que, normalmente, o bom tempo contribui
para eliminar os vírus de circulação. Não é por acaso que
o inverno corresponde à época gripal por excelência - há

questões comportamentais, como a preferência por ativi-
dades em espaços fechados que promovem o contágio e,
ainda, o facto de a menor exposição a raios ultravioletas
facilitar a multiplicação do vírus. Só que quando se trata
de um micro-organismo novo, esta lógica não se aplica.
"A gripe A não abrandou no verão", compara o pneumo-
logista Filipe Froes, recordando a pandemia de 2009/10.

Todos os dias surgem novos dados que resultam de uma
colaboração sem precedentes entre médicos, cientistas e

autoridades de saúde de todo o mundo. O que é crucial

para o planeamento das medidas de contenção, o desen-
volvimento de uma vacina e a caracterização dos grupos de

risco. Por outro lado, a enorme quantidade de informação
acaba por alimentar alguma confusão geral, numa situação
rodeada de grande incerteza relativamente à evolução do
vírus. "Este vírus ainda é desconhecido e imprevisível, o

que nos obriga a ter uma atenção diferente em relação aos

já conhecidos", nota Filipe Froes, que esteve envolvido na
coordenação da contenção e do combate à gripe A.

Afinal, o que é que já se sabe sobre este novo vírus?
A sua família não é de todo obscura. Há muito tempo que
os humanos convivem com várias estirpes de coronavírus
que, normalmente, causam constipações e outras infeções
respiratórias. O mais famoso c o responsável pela pneu-
monia atípica ou SARS, que no inverno de 2002/03 matou
774 pessoas. Apesar de a taxa de mortalidade desta infeção,
que também deflagrou na China, ser muito mais alta, por
volta de 10%, nesta altura não há dúvida de que a infeção
Covid-19 é incomparavelmente mais difícil de conter.

A 3 de março, o ser microscópico já tinha infetado
pessoas em, pelo menos, 60 países dos cinco continentes.
O que parece ser uma boa notícia está a tornar-se o maior
obstáculo ao controlo da epidemia: em 80% dos casos, os
sintomas são ligeiros, podendo confundir-se com uma
vulgar constipação. E há mesmo portadores do vírus que
podem nem ter sintomas mas mesmo assim transmitir a

doença. Esta subtileza dificulta muito o esforço de con-
tenção. E também o cálculo da mortalidade. É possível
que, em lugar dos 3,4% estimados atualmente pela OMS,
o valor real baixe até 0,2%, se tivermos em conta que a

população afetada é muito mais vasta.

A vacina deverá
começar a ser testada
em abril E há também
um novo medicamento
antiviral

Mitos e fantasias
Desde o início da epidemia que uma infindável
quantidade de patranhas anda a circular, mais
rapidamente do que o próprio vírus

> Mezinhas: Não faltam

soluções milagrosas para
eliminar o vírus, da infusão
de alho ao whisky com mel.
Mas nada disso tem eficácia
demonstrada. Só o nosso
sistema de defesa é capaz
de eliminar este e outros
vírus do organismo.

Álcool e lixívia
no corpo: Besuntarmo-nos
com produtos desinfetantes
nada faz para eliminar vírus

que possam ter entrado no

corpo. Além disso, podem
danificar as mucosas, como
os olhos e a boca.

> Vacinas contra
a pneumonia: Este vírus
é novo e é preciso que se
desenvolva uma vacina

adequada. As já disponíveis,

para pneumonias causadas

por outros organismos, não

oferecem qualquer proteção
contra o coronavírus.

> Limpar o nariz
com água do mar: Pode
acelerar a cura de uma

constipação, mas de forma

alguma evita o contágio.

> A eterna questão
do antibiótico: Nunca
é demais reforçar que os
antibióticos não servem

para eliminar vírus,
Para já, não há qualquer
medicamento para tratar
a infeção por coronavírus.

> A falsa proteção
das máscaras: A

Organização Mundial da

Saúde (OMS), a nossa
DGS e mais umas quantas
entidades credíveis e

respeitáveis têm esclarecido

que as máscaras não
são eficazes na proteção
individual. PrincípaLmente

porque, na generalidade
dos casos, as pessoas que
andam na rua de máscara

provavelmente não a têm
colocada de forma correta.
A recomendação da OMS

é: não vale a pena usar
máscara sem uma boa

higiene das mãos; use

máscara se estiver

a espirrar ou a tossir ou

se estiver a cuidar de uma

pessoa doente. Coloque a

máscara corretamente (há
vídeos explicativos no site
da organização). Na maior

parte dos casos, a máscara
não é adequada, não está

a ser usada corretamente
e oferece uma falsa

sensação de segurança
que leva as pessoas
a descurarem a medida
mais importante na

prevenção da infeção, que
é a lavagem das mãos.

¦ O calor vai levar o vírus
embora: Pode ser verdade

para a gripe sazonal, mas,
tal como se verificou
durante a pandemia por
gripe A, quando um novo

vírus entra em circulação,
tal não costuma acontecer.

> Este vírus foi criado
num laboratório:
Os vírus estão em constante

mutação. Às vezes, um
surto acontece quando
um vírus que é comum

num animal, como o porco,
ou o morcego, sofre alguma
mutação que lhe permite
adaptar-se ao organismo
humano. A História já
mostrou que a Natureza
é muito mais criativa do que
a mente humana na criação
destes seres.



NOVA VACINA À VISTA
É ponto assente que o vírus se transmite através
de pequenas gotículas de água, expelidas por uma pessoa
que está infetada - enquanto respira, fala, tosse ou es-

pirra. As portas de entrada são o nariz, os olhos e a boca.

"Se conseguir cheirar o que uma pessoa comeu ao almo-
ço - alho, caril. etc... - significa que está a inalar o que a

pessoa está a expirar, incluindo os vírus", explicou ao New
York Times o virologista Julian Tang, da Universidade de

Leicester, Inglaterra.
Este micro-organismo não é totalmente desconheci-

do. "Existem vários coronavírus muito comuns e sem a

perigosidade do causador da atual epidemia. São vírus
responsáveis por pequenas perturbações, como consti-
pações", sublinha o investigador e professor na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa Miguel Castanho.
"Tal como o coronavírus causador de SARS, que apareceu
e acabou por se tornar menos importante, também este

novo coronavírus se adaptará e tomará uma forma menos
letal. Existe esta tendência entre vírus: estirpes recém-apa-
recidas são letais mas, à medida que evoluem, tendem a

matar menos o hospedeiro", explica Miguel Castanho. "

"É natural, portanto, que os vírus evoluam no sentido de

poupar o hospedeiro. No entanto, a evolução necessita de

tempo e os custos em vidas humanas podem ser elevados
no período de transição."

Os investigadores partiram praticamente do zero para
o desenvolvimento quer de uma vacina quer de um me-
dicamento antiviral. E em tempo recorde conseguiram
pôr uma e outro em testes. Quarenta e dois dias depois
de investigadores chineses terem divulgado o genoma
do vírus, a empresa de biotecnologia norte-americana
Moderna Therapeutics submetia para aprovação uma
vacina, que deverá começar a ser testada em abril. O pró-
prio Instituto Nacional de Saúde norte-americano (NIH)
também já está a experimentar um medicamento, que ti-
nha sido desenvolvido para o vírus ébola, e que agora será

testado em voluntários americanos, passageiros do navio
de cruzeiro Diamond Princess.

A entrada no mercado destes dois produtos represen-
tará certamente um ponto de viragem no controle desta

epidemia. Contra os boatos é que ainda não foi encontrada

uma terapia verdadeiramente eficaz. II ssa9visao.pt

Conselhos aos viajantes
Recomendações para quem pensa deslocar-se
ao estrangeiro ou para quem acaba de regressar:

Antes da partida..

> Desaconselham-se todas
as viagens não essenciais
à China. E atenção às

deslocações a Itália: várias

regiões italianas continuam
isoladas

> Os viajantes mais velhos,
aqueles que estejam
doentes ou que sofram
de doenças crónicas devem
adiar viajar para as regiões
mais afetadas

> Durante a estada,
deve evitar-se o contacto
com pessoas que revelem
sintomas de doença
respiratória e manter

distância de animais e de
mercados onde se vendam
seres vivos

> A Organização Mundial
da Saúde não recomenda
a utilização de máscara
aos viajantes, a menos
que tenham sintomas
de doença ou que
acompanhem uma pessoa
infetada

> É conveniente fazer
o Registo do Viajante,
no Portal das Comunidades
Portuguesas, para que seja
mais fácil o contacto em
situação de emergência

Depois de regressar

> Se veio de uma área

geográfica como China,
Coreia do Sul, Singapura,
Japão, Irão ou Norte de

Itália, deve ter cuidados
redobrados

> Estar atento a sintomas
como febre, tosse ou

dificuldades respiratórias
nos 14 dias seguintes;

> Verificar se alguém
com quem convive
habitualmente desenvolve

os mesmos sintomas

> Medir a temperatura
corporal duas vezes por
dia e registar os valores

> Evitar o contacto físico

e locais fechados ou muito

frequentados nos 14 dias

após regressar




