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 Moro nessa cidade desde que nasci, e algo vem
me preocupando...  Aqui as pessoas estão
adoecendo facilmente. Por que será, Miguel?

As cidades e as epidemias



/

Você tem toda razão  Aline! A cada ano
surge uma doença nova, ou então,
aquelas que pareciam que não existiam
mais, estão voltando com toda força!

 Miguel, parou para pensar na pergunta feita por sua amiga

com tanta preocupação, e respondeu:
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 Influenza, N1H1,
AIDS, Chicugunha,

Zika, Sífilis,
Tuberculose,
Poliomielite,
Sarampo...  

 E para piorar a situação, você ouviu
falar sobre a nova doença, que já é
uma epidemia, que começou na China
em dezembro?   É uma virose, causada
por um coronavírus. Já infectou
milhares de pessoas!

De imediato, Aline lembrou de algumas doenças causadas por

microganismos (vírus e bactérias): 
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 Uma nova doençã? Uma
epidemia? Coronavírus?

Quanta informação nova ao
mesmo tempo!.. Miguel, você

pode me explicar o que
significa tudo isso?

 Claro, Aline! Vou te
falar sobre o que
venho lendo e
aprendendo sobre
tudo isso!

 Diante de informação tão importante, Aline sentou-se, e

questionou a Miguel sobre essa nova doença...
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 Parece que tudo começou por causa da forma como as
pessoas costumam se alimentar. Sabemos que hoje, os
humanos, em todos os países, inclusive no Brasil, tem a
sua alimentação   baseada em animais. Para isso, comem
porcos, frango, boi, criados em cativeiros ou em locais que
podem abrigar uma quantidade enorme de animais em um
mesmo local ou, buscam animais exóticos, silvestres,
caçando-os para comerem. 

Miguel parou para refletir, pois queria ter a certeza de que

passaria informações comprovadas cientificamente.  
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O ser humano sempre está
envolvido em tudo que nos
prejudicam, e que tmbém
prejudicam a natureza / o

ambiente. Por que? 

 Não podemos esquecer que, para criar

centenas / milhares de animais em um
só lugar, a vegetação que envolve as
cidades são destruídas, e muitos
animais que tem seu habitat em

árvores, acabam indo para as cidades,
como os morcegos, por exemplo.

Enquanto ouvia as explicações de Miguel, Aline, ficava cada

vez mais curiosa, e pensava...
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 Olá pessoal! Que
bom encontrar

vocês!!! Está tudo
bem? Sobre o que

estão
conversando?

 Oi Anita! Miguel está me explicando
sobre a nova doença - a COVID-19 -

que apareceu na China, e que
parece ser causado por um vírus

muito agressivo.

A conversa estava tão interessante que Aline nem percebeu a

chegada de sua melhor amiga: Anita.
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 Li sobre isso em um artigo científico! Os pesquisadores
afirmam que o coronavírus SARS-Cov2   ao infectar uma
pessoa se prende e penetra na celula, e começa a se
replicar. Entre 2 a 14 dias, a pessoa infectada, passa a
sentir dor de cabeça, febre, tosse seca. A falta de ar, é um
dos sintomas que mais preocupa, pois pode levar a pessoa
a morte.

O mais preocupante, é o fato de 
que, pessoas infectadas saíram
da China, e levaram o coronavírus
para outros países, causando
preocupação a Organização
Mundial de Saúde - OMS,
prevendo uma pandemia, se
atingir muitos países.

 Anita, imediatamente, mostrou que estava muito bem

informada!
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 Diante dessa informação,
não vai demorar muito a
chegar aqui no Brasil! Já
pensou o que pode
acontecer? Nós temos
tanta probreza... Milhões
de pessoas morando em
lugares pequenos, sem
saneamento básico...
Meu Deus!!!

 Infelizmente pode vir para o Brasil, sim! Muitas
pessoas viajam para a Europa, e a Itália está
sofrendo com a morte de milhares de pessoas. 
Estamos no final de fevereiro, após o carnaval.
Não será surpresa se o SARS-Cov2 já esteja
presente aqui no Brasil. Com um governo que
nega a importância da Ciência, que desmoraliza
as universidades, enfrentaremos problemas
sérios. 

 Já retornando para casa, Aline demonstra muito

preocupação...
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Será necessário seguir as normas definidas pela
OMS : isolamento social, uso de máscara, e a
permanência da população em casa. São normas
que impedem que muitas pessoas fiquem doentes
ao mesmo tempo, e tenham necessidade de
usarem respiradores artificiais, por causa da falta
de ar.   No Brasil, se o governo não seguir essas
orientações, quem sofrerá será a população
pobre. 

Principalmente com o
sucateamento do SUS.
Onde tanta gente
(milhões de pessoas),
serão socorridas? Por
isso será preciso ficar
em casa. 

 Anita, em meio a conversa, argumenta...
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 Nós, que moramos em
cidades, precisamos ter
muito cuidado com a
questão da higiene, do
saneamento básico...  

 É verdade Aline! Mas não
podemos esquecer da questão do
desmatamento. Destruir o habitat
natural de animais que convivem
naturalmente com alguns vírus,
como é o caso do morcego,   pode
causar muitos problemas para a
saúde humana. A urbanização e
crescimento de cidades, não deve
ser motivo de desequilíbrio
ambiental.

 Voltando ao início da conversa, Aline lembra a importância das

cidades e sua relação com a proliferação de doenças...
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Amanhã vamos nos reunir, e estudar mais
sobre os micorganismos, e principalmente esse
coronavírus? Assim, quando ele chegar ao
Brasil, nós estaremos preparados para nos
cuidarmos, e ajudar as outras pessoas a se
cuidarem!

 Ótimo!
Vamos sim.

 Ok.

Ao se despedir dos amigos, Aline propõe:

Josilda Xavier
Text Box
Para saber mais acesse: https://evz.ufg.br/n/125341-como-cuidar-dos-animais-em-tempos-de-coronavirushttps://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/http://www.canalciencia.ibict.br/ciencia-em-sintese1/especial-covid-19/353-novo-coronavirus-origem-e-evolucao-baseadas-em-estudos-filogeneticos
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