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 Thaís,
você

poderia
me

explicar
como a

COVID-19
surgiu?

A origem da COVID-19, doença causada por
um coronavírus, tem uma história que

deve nos preocupar muito, Pedro!
É claro que vou te explicar!

Sente-se por favor...

 CIENCIAS BIOLÓGICAS

 ECOLOGIA

 INFECTOLOGIA

 ZOOLOGIA

 Thaís, atendendo ao pedido de Pedro, começa a explicar como o ser
humano vêm contribuindo para o surgimento de novas doenças
causadas por micorganismos (vírus, bactérias, protozoários) ...

Origem da COVID-19
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Pedro, você lembra quando sua pofessora de Ciências explicou
que nas florestas existem muitas árvores, animais,

microrganismos diferentes uns dos outros? 
Você lembra o que a prof disse sobre o que acontece quando
derrubam árvores, destruindo as florestas? O que acontece

com os animais? Eles morrem ou fogem, não é mesmo? 

A partir das palavras de Thaís, Pedro começa a lembrar das aulas de
Ciências, a lembrar de imagens da floresta amazônica sendo destruída
por grileiros (invasores de terras indígenas e do estado), e dos
incêndios que ele viu na TV ou nas mídias sociais...

Thaís começa  a lembrar das aulas de Ecologia e sobre o problema do

desmatamento e incêndios nas florestas...
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 Os desmatamentos para criação de gado, para plantação de soja, para
ampliação da zona urbana etc., provocam a MORTE e a FUGA de

animais silvestres para outros lugares, inclusive para as cidades.
Esses animais levam com eles vírus, bactérias e protozoários. Se
esses micorganismos saírem do animal silvestre e penetrarem no

corpo humano, poderá causar doenças graves. 

 Thaís lembra que muitos governos não se preocupam com a preservação
da Biodiversidade, priorizando a produção de alimentos ou a construção
de moradias e com o setor econômico, sem nenhuma preocupação com a
sustentabilidade ambiental.

Pedro ficou a imaginar o sofrimento dos animais fugindo, enquanto

Thaís continuava a explicar... 
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 Pelo que entendi, a COVID-19 é uma
doença que pode ter surgido de um
vírus que já existia na natureza, em
algum animal silvestre que pode ter

fugido para a cidade. É isso?

Isso mesmo Pedro! Esse animal pode
ter sido o morcego. Um mamífero que,
em sua maioria, se alimenta de frutas,
e que carrega em seu organismo,
alguns vírus que no ser humano
podem causar doenças
desconhecidas, pois não tem
tratamento ou vacina.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ECOLOGIA

INFECTOLOGIA 

 ZOOLOGIA

Verificando que Pedro entendeu a provável origem da COVID-19, Thaís 
resolveu chamar a atenção sobre o comportamento cultural dos seres
humanos  em relação a alimentação...

Pedro demonstra  que começou a entender como a COVID-19 pode ter

surgido!... 
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 CIENCIAS BIOLÓGICAS

 ECOLOGIA

 INFECTOLOGIA

 ZOOLOGIA

Pedro, outra possibilidade de contaminação de
alimentos por vírus do morcego, é o fato de haver
criação e abate de centenas de animais em cativeiro
e, fezes de morcego com coronavírus podem ter sido
ingeridas junto com a ração desses animais.  Com a
ingestão de carne crua ou mal cozida, o coronavírus
entrou no organismo humano, pela primeira vez,
infectando-o.

E, como o vírus
precisa de
célula para se
reproduzir, o
coronavírus
 entrou nas
células
humanas
causando a
doença COVID-
19.

 Isso mesmo
Pedro! O

coronavírus atua
no organismo

humano
infectando as

células de
diversos órgãos:
pulmões, fígado,

rins etc.

 Thaís sentiu que era hora de concluir a conversa lembrando sobre a
importancia da biodiversidade, inclusive da existência de vírus, para a
manutenção do equilíbrio sistêmico dos diversos ecossitemas da Terra.

Thaís lembrou que os humanos tem hábitos alimentares variados e, o consumo

de animais silvestres ocorre em todo o mundo, inclusive no Brasil. 
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É importante aproveitarmos esse período da pandemia, para
pensarmos sobre as ações humanas que preservam a

Natureza, e vermos quais as mudanças em nossos
comportamentos que precisamos fazer, para evitarmos mais

doenças, mais pandemias!

Para saber mais:
https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/

@jxavier

 Thaís apela para a imaginação de Pedro, falando sobre a importância da

manutenção das florestas em pé com toda a sua biodiversidade...


