A Origem do Covid-19

O mundo está vivendo uma situação que vai ficar para a história! Uma pandemia
global causada pela disseminação do SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, é o
sétimo do grupo de coronavírus conhecido por infectar seres humanos, e que está
acarretando em isolamento social; hospitais lotados; crise econômica, entre outros. Tal
situação não afetará só o hoje, como mudará também o nosso futuro.
Segundo o Boletim Epidemiológico Especial do Ministério da Saúde, até o dia 13
de junho de 2020 foram identificados no mundo 7.626.279 casos de COVID-19, o Brasil
apresenta um total de 850.514 confirmados. O número de mortes é de 425.931 no mundo,
sendo em nosso país 42.720 óbitos confirmados pela doença.
Mas para conseguirmos entender melhor o que está acontecendo e suas
consequências, precisamos voltar um pouco no tempo, não muito, mais precisamente em
dezembro de 2019.
Nosso estudo começa em Wuhan, na China (Figura 01), com um grupo de
cientistas chineses que investigaram os dados dos primeiros 41 pacientes que foram
hospitalizados na cidade com o COVID-19.
Figura 01: Mapa da Cidade de Wuhan, China.

Fonte: https://www.beroeinc.com/blog/wuhan-virus-scarecategory-impact-assessment/

Deste número, 27 pacientes (66%) tiveram contato direto com o mercado de frutos
do mar em Wuhan (Figura 02), onde foi detectado o vírus em amostras ambientais, nesse
mercado são vendidos animais selvagens tanto vivos como abatidos para o consumo
alimentar. Essa culinária peculiar tradicional do país, é a principal suspeita de ser a fonte
da infecção humana, pois o vírus que nós adquirimos apresenta 96% de semelhança com
o coronavírus encontrado em morcegos.

Figura 02: Mercado Atacadista de Frutos do Mar da China Meridional.

Fonte: Am 730 - 最早發病者否認曾去華南海鮮市場 27/02/2020

Porém, não necessariamente as pessoas se alimentaram do morcego, para adquirir
a doença viral, suspeita-se de que, assim como outras doenças causadas pelo grupo de
coronavírus (SARS-CoV1 e MERS-CoV2), o COVID-19 pode ter se inserido na nossa
sociedade a partir de um outro animal selvagem, um hospedeiro intermediário, vendido
nos mercados locais (Figura 03).

Figura 03: Forma de contaminação das doenças SARS-CoV, COVID-19 e
MERS-CoV
Estudos com o Pangolim (mamífero presente nos continentes asiático e africano)
identificaram a presença de um tipo de Coronavírus (Pangolin-CoV) com 91,02% do
genoma idêntico ao SARS-CoV-2. Está investigação de um suposto hospedeiro
intermediário é muito importante e está ainda em estudos, pois não se sabe se a
contaminação ocorreu de forma direta (do morcego) ou indireta (suposto Pangolim).
OK! Sabemos que 27 dos 41 pacientes estudados tiveram contato com o mercado. Mas e
os outros 14 pacientes?? E qual foi o primeiro contaminado??
1

SARS-CoV (síndrome respiratória aguda grave): Inicialmente detectada em novembro de 2002, na
província de Guangdong, China. Se espalhou para mais de 30 países, causando 38.743 mortes.
2
MERS-CoV (síndrome respiratória do Oriente Médio): Inicialmente detectada em setembro de 2012, na
Arábia Saudita. Se espalhou em 27 países, causando em torno de 850 mortes.

Treze indivíduos desta pesquisa, não tiveram contato com o mercado de Wuhan.
Sendo a hipótese mais provável, ter adquirido o vírus de um outro humano já infectado.
Mas os dados do primeiro paciente confundem nossa cabeça e as dos cientistas, pois, o
mesmo não frequentou o Mercado de Wuhan e nem apresenta histórico de ligação com
quem esteve no local. Sabendo disso, é possível suspeitar que houvesse mais de uma fonte
de infecção? Sim!
O mais provável, porém, não confirmado, é que o SARS-CoV-2 foi introduzido
em um grupo de animais selvagens, e posteriormente distribuídos em outros mercados,
espalhando-se em diferentes locais, e ganhando a capacidade de transmissão de humano
para humano.
Como nenhum dos membros da família do primeiro paciente desenvolveu febre
ou sintomas respiratórios comuns, podemos especular que houve mais de uma fonte de
contaminação, com a hipótese de que algumas cepas do vírus não podem transmitir entre
humanos. Enquanto outras sim, causando o surto atual.
Os dados clínicos do paciente também mostraram que a data de manifestação dos

sintomas foi dia 01 de dezembro de 2019, conhecendo hoje o mecanismo do vírus, e que
ele reage inicialmente em nosso organismo de maneira assintomática, é possível sugerir
que o contágio tenha ocorrido no mês de novembro de 2019.

Roda de Discussão
A origem do COVID-19 merece investigações aprofundadas, com algumas questões importantes
que também precisam ser abordadas minuciosamente. A partir disto, debata em sala com seus
amigos e professor:
1. O que fez uma cepa do vírus conseguir contaminar outras pessoas, e outra cepa não?
2. Qual é o papel da mutação genética e da recombinação na evolução do COVID-19?
3. Como os coronavírus podem sofrer mutações rápidas e recombinação frequente, essas
atividades geraram novas cepas com transmissão e patogenia elevada?
4. Podemos usar essas mutações ao nosso favor na produção de medicamentos?
5. Pesquise como os países atuaram para combater os outros surtos de infecção do
coronavírus (SARS-Cov e MERS-Cov).
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