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O número de casos de coronavírus ultrapassou 4,5 mil nos últimos dias, com 
disseminação considerada preocupante por especialistas e fontes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ouvidas nas últimas horas. A maior 
ansiedade é sobre a falta de informações a respeito da transmissibilidade e 
da severidade do novo vírus.

Na avaliação de infectologistas e epidemiologistas, considerando o tempo de 
incubação de 14 a 21 dias, é esperado que o número de pessoas infectadas 
continue crescendo pelo menos pelas próximas duas semanas. Um sinal que 
poderá ser considerado positivo é a estabilização no aumento de números 
de casos que, em geral, precede os movimentos de queda. 

Como se dá a transmissão do vírus?

A transmissão mais perigosa se dá entre humanos, de acordo com a OMS.  
As informações preliminares dão conta de que o coronavírus é uma espécie 
nova, dotada de alta capacidade de transmissão, em níveis ainda maiores do 
que as versões anteriores já conhecidas, especialmente MERS (Middle East
Respiratory Syndrome) e SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). A 
prioridade das autoridades internacionais e chinesas é a contenção da 
doença. Especialistas ouvidos por nós, consideram drásticas e com bom 
potencial de efetividade as medidas tomadas pelo governo chinês. Só na 
província de Wuhan mais de 20 milhões de pessoas estão em quarentena.

Evolução do número casos confirmados do Coronavírus (OMS)

Qual o potencial de mortalidade?

A OMS calcula em 3 a 4% a taxa de mortalidade dos infectados, um 
percentual considerado baixo se comparado com outras epidemias. Com os 
dados até hoje, a mortalidade efetiva está pouco acima de 2%. Cerca de 
20% dos casos evoluem para doença grave. Como se trata de um vírus 
novo, a OMS está em busca de escala para definir melhor as características 
dominantes do comportamento da mutação e da evolução da própria 
doença. A taxa é considerada baixa em relação a SARS e pneumonia, que 
estão em torno de 10%. 

Data China Resto do M undo Total Número de Países

31/12/2019 44 0 44 1

20/01/2020 278 4 282 3

21/01/2020 309 5 314 3

22/01/2020 571 10 581 5

25/01/2020 1297 23 1320 10

26/01/2020 1985 29 2014 11

27/01/2020 2741 57 2798 12

28/01/2020 4537 56 4593 14
Fonte: OMS.  Elaboração: XP Investimentos.
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Na melhor das hipóteses, se todas as medidas de contenção 
estiverem acertadas e forem suficientes, seriam necessárias pelo 
menos três semanas para se observar algum sinal de controle da 
epidemia.

O tempo de incubação observado nos casos até agora vai de 14 dias a 21 
dias. Há poucos casos de transmissão por pessoas assintomáticas (sem 
sintomas de respiratórios). Mesmo assim a OMS tem mantido alertas 
sobre possibilidade de ser infectado nessa situação. O portador do vírus 
assintomático ser um vetor de transmissão é considerado um dos maiores 
desafios para o controle da doença.

Há algum remédio ou vacina capaz de curar ou imunizar contra o 
coronavírus?

De acordo com a OMS, ainda não há remédio conhecido capaz de tratar 
coronavírus e antibióticos não fazem efeito em vírus. Testes com seres 
vivos para a criação de uma vacina estão sendo realizados na Arábia 
Saudita, berço da MERS. Especialistas ouvidos afirmam que esse 
procedimento levaria pelo menos três meses, mesmo com todos os 
recursos à disposição. Não por motivos burocráticos, mas pela dificuldade 
de conhecer e sintetizar um soro totalmente novo. 

Nunca foi feita uma vacina para MERS ou SARS, por se trataram de vírus 
com disseminação localizada e limitada ao Oriente Médio, sem risco 
global até o aparecimento do coronavírus. A OMS tem postura mais 
otimista sobre a possibilidade de sintetizar uma vacina partindo do que já 
se sabe sobre MERS e SARS, mas não arrisca um prazo.

De acordo com informações preliminares sobre transmissão, quais 
os riscos para o comércio exterior?

De acordo com infectologistas, por ser um vírus, dificilmente o 2019-nCov, 
como tem sido chamado, sobreviveria ao congelamento, resfriamento ou 
pré-cozimento, processos pelos quais são submetidos alimentos 
exportados. As superfícies de objetos também seriam ambientes 
inóspitos. O comércio internacional apresenta riscos caso envolva animais 
silvestres vivos, mais exóticos. A MERS teve como hospedeiro 
dromedários no Oriente Médio e a SARS foram gatos selvagens, na Ásia. 
Não se sabe qual animal foi transmissor no caso do coronavírus. A 
suspeita é de que a epidemia teria começado em um mercado de peixes e 
outros animais vivos em Huwan.

A OMS não recomenda a restrição de viagens ou comércio, embora os 
EUA já tenham adotado recomendações a viajantes para adiar idas à 
China. Com o risco da transmissão pelo contato humano, os setores da 
economia mais afetados devem ser serviços, principalmente turismo e 
mercado de luxo.
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Já foram identificadas novas mutações do vírus?

A OMS afirma que ainda não identificou novas mutações para além do 
coronavírus, que já teve o genoma sequenciado. Essas informações foram 
repassadas para uma rede global de pesquisadores que estão cooperado 
no monitoramento e na busca de respostas para as muitas perguntas.

Como está sendo avaliada a postura da OMS no caso?

A OMS fez a correção da classificação de risco da doença somente após 
duas recomendações seguidas do comitê de especialista apontando a 
maior gravidade da situação. Agora o risco do coronavírus é considerado 
muito alto na China e alto em níveis regional e global. Especialistas 
brasileiros ouvidos afirmam que era esperada uma postura mais 
conservadora da cúpula da OMS nesse caso, após ter sofrido críticas e 
acusações de ter prejudicado o comércio internacional e a economia ao 
alarmar demais a população no caso da gripe H1N1. 

De acordo com quem acompanha há anos o trabalho do órgão, o 
comportamento mais proativo teria vindo também depois de 
questionamentos sobre a uma postura muito conservadora e lenta quando 
do aumento de casos do vírus ebola, em 2014. O comportamento da OMS 
demonstra tentativa de calibrar a crise.
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