
CONTAS AO VÍRUS

Vírus com origem na China já fez mais de 100 mil infetados em todo o Mundo

Há mais
curados
do que
infetados
JORGE BUESCU O Matemático e físico português
combate Covid-19 com a realidade dos números

PAULO JOÃO SANTOS

OCovid-19
"é menos peri-

goso do que uma gripe",
ainda que "a taxa de con-

tágio seja altíssima". Esta é a
conclusão de Jorge Buescu, físi-
co e matemático português,
construída a partir da análise
dos números da epidemia virai.

A primeira grande conclusão a
tirar é que, neste momento, há
mais pessoas curadas do que in-
fetadas. De acordo com os últi-
mos dados disponíveis, mais de
100 mil pessoas foram inf etadas

pelo vírus, mas perto de 60 mil
já recuperaram da doença. O

período de recuperação é de
três a quatro semanas, apôs o

qual 99,3% dos infetados estão
recuperados. "A estimativa
atual da Organização Mundial
de Saúde para a taxa de mortali-
dade para casos surgidos depois
de 1 de fevereiro é de 0 ,7% , mais
baixa do que a da gripe sazonal,
que é de 1%", sublinha Jorge
Buescu, presidente da assem-
bleia-geral da Sociedade Portu-
guesa de Matemática. Na ver-
dade, segundo o último relató-
rio do Programa Nacional de

Vigilância da Gripe, divulgado
em outubro de 2019 , no inverno
do ano passado morreram mais
de 3300 pessoas devido àgripe.
Jorge Buescu cita, ainda, o pre-
sidente da Sociedade Espanho-
la de Virologia para sublinhar
um outro elemento importante:
80 % dos casos positivos são as-
sintomáticos, ou têm sintomas
muito leves. Apenas em 5%
existem complicações graves,
nomeadamente em pacientes
com o sistema imunitário en-
fraquecido. Em jeito de conclu-
são, Jorge Buescu sublinha a

importância da prevenção (la-



var as mãos, nao espirrar para o

ar) dado o elevado risco de con-
tágio, mas, garante, não hámo-
tivo para pânico. •
NO INVERNO DE 2019
MORRERAM MAIS DE 3300
PESSOAS DEVIDOÀGRIPE

Italianos suspendem
Serie A de futebol

? A Federação Italiana de
Futebol admitiu ontem
suspender definitivamente
a Serie A - o principal es-
calão do futebol transalpi-
no - caso haja jogadores
infetados pelo Covid-19. •

Mundial de hóquei

no gelo cancelado

Q O Mundial feminino de
hóquei no gelo, que se de-
via realizar este mês no
Canadá, foi cancelado de-
vido às preocupações com
o coronavírus. •

PORMENORES

\ Substituição nos SPMS \

\ Oprimeiro-ministro, António j

i Costa, garantiu ontem que a i

! substituição de Henrique Mar- i

I
tins na presidência dos Servi- |

\ ços Partilhados do Ministério da i

; Saúde, entidade responsável i

! pela Linha SNS 24, nada teve i

i que ver com o surto de Covid- i

i -19, acrescentando que ames- !

í ma estava pensada desde janei- ;

\ ro. Foi conhecida na 4Heira. i

j BCEemteletrabalho \

\
0 Banco Central Europeu (BCE) i

i vai funcionar em regime de tele- i

\
trabalho amanhã, de forma a |

! testar os planos de emergência i

I preparados para enfrentar o i

! surto do novo coronavfrus. i

Sugestão dos médicos visa libertar

profissionais para o Covid-19

Fim de juntas médicas
devido ao Covid-19
? O Sindicato Independente
dos Médicos exigiu que o Go-
verno suspenda as juntas de in-
capacidade para emissão de
atestados multiusos de modo a

que estes médicos se concen
trem no com-
bate ao Co-
vid-19. Num
comunicado,
o SIM elenca
mais cinco exigências, sendo
uma delas que sejam "disponi-
bilizados locais de isolamento
provisório nas unidades de saú-
de adequadas e conformes ao
recomendado". Reclama tam-

bem ao Governo que sejam di-
vulgados os planos de contin-
gência nacional, regionais e lo-
cais" . E reivindica a diminuição
do "tempo da confirmação da
inf eção "

, mediante um aumen-
to da capaci-
dade de dia-
gnóstico. Ou-
tra exigência
são "equipa-

mentos de proteção individual
adequados". O sindicato exige
ainda que o Governo " olhe à sua
volta e atente aos procedimen-
tos que estão a ser adotados
além-fronteiras". «B.E.
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