que Pequim tornou
público o genoma do
novo coronavírus, cientistas em todo o mundo
começaram a procurar uma forma
para criar uma vacina. Mas o processo é complexo, demorado e
muito dispendioso. "O melhor
exemplo dos desafios de criar uma
vacina vê se no Ébola. Quando
aconteceu o surto já havia investi
gadores a trabalhar na vacina e,
mesmo assim, demorou quase
quatro anos até se ter uma que
funciona bem", diz à SÁBADO
Thomas Hanscheid. professor de
da faculdade de MeMicrobiologia
dicina da Universidade de Lisboa.
Dezasseis semanas foi o prazo
estipulado pela Coalition for the
Epidemic Prcparcdncss Innova
tions (CEPI), uma entidade público
privada norte americana, quando
entregou quase 10 milhões de eu-

Assim

ros a três projetos

para apresentarem uma vacina. Mas isto é antes
dos testes toxicológicos,
que determinam a sua segurança, e os ensaios clínico em humanos que demoram, pelo menos, um ano.
Mas as dificuldades não ficam por
aqui. "Temos de pensar para que
queremos a vacina. No caso do
Ébola, vacinam se apenas as pes
soas que vivem em redor da aldeia
onde súrge o surto. No caso do
novo coronavírus, o risco abrange
todos os cidadãos, pelo menos, da
China. Onde vamos arranjar mil
milhões de doses?", questiona-se o
professor.
Se a vacina é tarefa difícil, criar
um antivírico é ainda mais complicado. A maioria das infeções virais

semelhanque eliminam as

não tem um tratamento
te aos antibióticos
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Há cientistas
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infeções provocadas por bactérias.
Até agora os únicos antivirais com
alguma eficácia tratam o herpes labial, hepatite B e C e o VIH. "Os vi
rus não têm metabolismo
próprio
como as bactérias. Temos de en
contrar um passo na replicação dos
vírus que consigamos inibir sem
causar efeitos secundários",
explica
Thomas Hanscheid.
Cientistas chineses da Universidade de Fudan, em Xangai, estão a
ir por outro caminho. Identificaram
um anticorpo produzido pelo
sistema imunitário de pessoas que
adoeceram com o anterior coronavírus, o SARS, que se liga ao vírus

independentes

SÃO NECESSÁRIOS
MESES PARA

PRODUZIR
EM LABORATÓRIO ANTICORPOS

SUFICIENTES
PARA REALIZAR ENSAIOS

ULTRAPASSOU

na
a 4 de

OS

de Wuhan e que leva o orga
nismo a eliminá-10. Mas vai de

morar meses para produzir, em
laboratório, anticorpos suficientes
para realizar ensaios em animais e
depois em humanos. Para além
disso, o antivfrico pode encurtar a
doença, mas não contém a contaminação.
Em último

recurso, os médicos
de Wuhan estão a
usar antivirais usados em conjunto
nos hospitais

contra o VIH. e que |á demonstraram reduzir os sintomas de doentes
com SARS, para tentar salvar vidas.
Está também a ser testado em
ensaios clínicos um novo medica

20 MIL

COMO TRAVAR A EP
Há várias equipas de cientistas

no mundo a tentar desenvolver

vacinas e antivíricos

para com

mento, Remdesivir, que ainda não
foi aprovado nos EUA para ser
testado cm ensaios humanos. Mas
que em situações de emergência
podem ser usados.
A forma mais imediata para travar a epidemia é o que a China já
está a fazer: o isolamento dos
doentes para evitar o contágio. Por
isso, muitos países suspenderam os
voos para o país, mas o pior pode
ainda acontecer. "Na semana passada, o vírus chegou à índia. Esta
semana, o Paquistão retomou os
voos para a China: se o vírus chega
ali, um país enorme onde não existe um sistema de saúde eficaz, vai
ser um desastre."

Qual é o grau
de contágio?
O A capacidade

de transmissão
maior
do que a do
ser
parece
SARS, que também surgiu na China
e atingiu 26 países em 2003, contaminando mais de 8.000 pessoas.

Estima-se que uma pessoa infetada com o novo vírus o transmite a
cerca duas a três pessoas. No dia
de fecho desta edição, 4 de fevereiro, o número de infetados tinha
ultrapassado os 20.000 em 23 pai
ses. Mas tudo indica ser menos letal. Segundo os estudos mais recentes, cerca de 3 a 4 pessoas infe
tadas em 100 acabam por morrer.
)á a SARS matou uma em cada 10
ao todo
pessoas contaminadas
morreram 774,

"O PAQUIS-

TÃO RETOMOU OS
VOOS PARA
A CHINA, SE
O VÍRUS
CHEGA ALI
VAI SER UM
DESASTRE"

-

O

O vírus atinge o sistema respiratório e é transmitido através de

gotículas lançadas durante um espirro ou quando uma pessoa tosse.
Também se transmite através da
saliva c de secreções nasais.
A Organização Mundial da Saúde

recomenda ainda evitar o consume
de carne mal cozinhada e respeitar
as regras de segurança alimentar
ao mexer com carne crua e outros
não cozinhados,

Suspeito
Em Portugal

fo-

ram registados
quatro casos
suspeitos. As
análises dos dois

primeiros

foram

vegetais.

negativas e no
dia de fecho

Como se evita
o contágio?

desta edição
aguardavam-se
resultados de

como

O

As pessoas em risco de adoecerem com o novo vírus são aquelas
que estiveram na zona onde surgiu
o surto, em Wuhan. na China, ou
que tenham tido contacto com pes
Os portugueses
soas contaminadas.
repatriados esta semana foram colocados cm quarentena voluntária,
mesmo sem apresentarem sintomas e com os resultados das primeiras análises a serem negativas.

Como se pode proteger?
O

Esteja atento às informações

divulgadas

gripe e se espirrar faça-o para o
cotovelo, nunca para a mão. Não
tenha receio de brincar com o
é verseu animal de estimação
dade que o vírus passou de um
animal para os humanos, mas
não há evidência de que exista
cm cães e gatos.

-

Quais são os sintomas?
O Os sintomas são semelhantes

Como se transmite?

produtos

Saúde e tenha especial cuidado
com as regras de higiene: lave as
evite contacmãos regularmente,
to com pessoas com sintomas de

pela Direção-Geral

de

outros

dois

"SE

QUEREMOS
PROTEGER
OS

HUMANOS
DESTES VÍRUS TAMBÉM
TEMOS DE
PROTEGER
OS ANIMAIS"

mas cardíacos.

Vão surgir novos vírus?
O Este é o terceiro surto de coronavírus no século XXI, depois
da SARS, em 2003, e do MERS,
que atingiu sobretudo a Arábia
Saudita em 2012. Os cientistas
consideram muito provável o
surgimento de novos coronavírus
nas próximas décadas. "Penso
que temos de rever a nossa relação com os animais, garantir que
a criação é a mais apropriada e
aumentar a vigilância", enumera o professor de Microbiologia
Thomas Hanscheid. Há quem
proponha mesmo um novo conceito de Medicina que inclui a
Medicina Veterinária. "Se queremos proteger os humanos destes
vírus também temos de proteger
os animais." O

IDEMIA DE WUHAN
bater o novo coronavírus.

Mas os resultados

a

uma gripe: nariz congestionado,
dor de garganta, tosse e febre. Mas,
em alguns casos, poder levar a dificuldades respiratórias e a pneumonia grave. Pode tornar-se fatal
cm pessoas mais velhas, com mais
de 65 anos, que tenham doenças
crónicas, como diabetes e proble-

vão demorar muitos meses.
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