
Com barcos cheios, coronavírus seguiu rota de rios para infestar a Amazônia

O caminho da covid-19 na região Norte — a mais afetada do país em termos proporcionais — seguiu uma

rota similar aos 16 mil quilômetros de rios que cortam a Amazônia e servem de principal via de transporte

de passageiros.

O médico e doutorando na Universidade de Oxford, no Reino Unido, Ricardo Parolin Schnekenberg,

produziu um mapa que ilustra bem como a covid-19 se disseminou, partindo dos grandes centros

amazônicos para locais menores, que são o destino das viagens pelo rio.
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Covid-19: São Paulo, Manaus e Belém já chegaram ao pico de contágio, diz Gabbardo
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"A questão é que as viagens de barco são o ambiente propício para os eventos de superspreading [super

espalhamento], nos quais uma única pessoa, às vezes assintomática, contamina dezenas ou centenas de

pessoas. Bastava que isso tivesse acontecido uma única vez, e toda a região Norte seria contaminada",

afirma o médico, que pesquisou a situação da covid-19 na Amazônia.

O mapa (veja no vídeo acima) mostra que os casos começaram a surgir basicamente a partir da metade

de março e começaram a ganhar uma força devastadora entre abril e maio.

"Pelo mapa, os casos ocorrem quase simultaneamente em várias cidades da região Norte, como Manaus,

Belém e Macapá. E poucos dias depois, em várias outras cidades da região. Essa expansão tão rápida em

uma área geográfica tão grande é impossível de ter sido sequencial. Ou seja, quando aqueles casos foram

detectados, a coisa já tinha se espalhado fazia semanas", avalia.

Segundo Januário Cunha Neto, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas,

os rios foram decisivos no processo de espalhamento do vírus. "As nossas estradas são os rios. Quase a

totalidade dos municípios só são acessados por eles", observa.

A chegada do vírus

Viajando pelos rios o coronavírus causou a primeira morte fora dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

O pescador e empresário Geraldo Sávio, 49, morreu vítima de covid-19 em 24 de março. Ele morava em

Parintins e visitou Manaus dias antes de apresentar os sintomas — que chegaram a ser confundidos com

um resfriado.

Também por barco o vírus chegou à cidade hoje com maior número de casos do país, em termos

proporcionais: São Gabriel da Cachoeira, no extremo oeste do Amazonas, onde quase 5% da população já

foi contabilizada com a covid-19.

"Nosso município é um dos maiores do mundo em área, é quase um país. Montamos barreira sanitária,

mas furaram-na. Só liberamos a navegação de balsas para entrega de insumos e alimentação. As viagens

Prefeito de Manaus representa contra governo Bolsonaro na ONU em defesa de indígenas

'Me decepcionei com Bolsonaro', diz indígena que integrou comitiva do presidente na ONU
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de lancha e barco foram suspensas, mas algumas pessoas se escondiam nas balsas, desciam antes e

chegavam infiltradas. Temos muitos braços de rios", afirma o secretário municipal de Saúde Fábio Sampaio.

A hipótese de que o início da circulação do coronavírus tenha ocorrido antes do fechamento das cidades

será alvo de análise da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazônia.

O pesquisador Felipe Naveca foi o primeiro a sequenciar o novo coronavírus que apareceu no Norte. Ele

explica que fez a análise de 30 amostras de mortes por causas respiratórias sem agente causador definido

em dezembro de 2019 no Amazonas, mas não encontrou o novo coronavírus. Ele pretende analisar mortes

registradas em janeiro e fevereiro, para comprovar se o vírus circulou ou não naqueles meses.

Naveca concorda que os itinerários pelos rios contribuíram para a disseminação do novo coronavírus.

"Apesar de a Marinha ter participado desse controle do isolamento, no início isso demorou a acontecer; o

tempo foi passando, e o vírus, se alastrando. E os municípios tinham dificuldades com testes, mandar as

amostras para Manaus levava dias para sair o resultado, e aí teve tempo para o vírus se espalhar."

Ele explica que as próprias características dos barcos contribuem para uma contaminação de muitas

pessoas. "Na maioria dos barcos, as pessoas penduram as redes uma por cima das outras, então o

contato realmente é próximo. Como você vai ficar dias naquela situação, a chance de ter um contato mais

próximo e de transmitir, se alguém estiver positivo, existe", pontua.
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A Flourish data visualization

10 milhões de passageiros por ano

A importância dos rios para o transporte na Amazônia foi atestada em um levantamento da UFPA

(Universidade Federal do Pará) e Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), que apontou 9,7

milhões de passageiros que passaram em 2017 pelos 196 terminais hidroviários oficiais da região.

"Isso é o que a gente sabe por portos oficiais, fora os que a gente não sabe. Acho que é até o dobro

disso", diz Hito Braga, diretor da Faculdade de Engenharia Naval da UFPA.

O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas afirma que faltou fiscalização

nos embarques para o interior. "Não existia uma triagem de saúde em Manaus. Não houve uma barreira

sanitária, triando os passageiros com sintomas respiratórios e impedindo que eles embarcassem."

Cunha Neto pondera que o fechamento das cidades ainda em março, com barreiras sanitárias, impediram

um problema ainda mais grave para esses municípios. "As barreiras foram plenamente estabelecidas nas

cidades, e isso favoreceu bastante para que o caos não se instalasse. Nós hoje estamos vivendo a real

interiorização do vírus e já aconselhamos os municípios a realizar a testagem em massa", finaliza.

Mortes por covid-19 por estado
Segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa

Fonte: Secretarias estaduais de Saúde com dados até 26 de julho
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Justiça nega pedidos de Trump para suspender contagem em Michigan e Geórgia

De reflexo em óculos a fuga de cueca, relembre casos bizarros de traição

'Não vão achar meu filho no mar', diz mãe de menino desaparecido no Guarujá
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Coronavírus

EUA ultrapassam 100 mil casos diários de covid-19, mostra Johns
Hopkins; infecções aumentam em outros países
05/11/2020 16h09

1:15

Covid-19: Dinamarca vai abater milhões de animais por temor de
mutação
05/11/2020 16h04

Escolas estaduais de SP não tiveram casos de transmissão desde
reabertura, diz Secretário
05/11/2020 15h41

OMS aposta em anticorpos e esteróides e rejeita remdesivir contra covid
05/11/2020 15h00
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Covid: América Latina precisa prestar atenção à 2ª onda na Europa, diz
Opas
05/11/2020 14h49

Impeachment: tribunal misto aceita denúncia e manda Witzel deixar
palácio
05/11/2020 14h41

SP pode atingir até 43 mil mortes pela covid em 15/11; Doria pede
'cautela'
05/11/2020 13h56

Confinamento na Inglaterra para frear avanço da covid-19 entra em vigor
05/11/2020 13h14

Criação de 'zonas vermelhas' na Itália por causa da covid-19 revolta
governadores
05/11/2020 13h14
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Garota de 11 anos faz 1 milhão de embaixadinhas para ajudar a caridade
05/11/2020 13h11

São Thomé das Letras (MG) tem 1º caso de covid-19 após 7 meses de
pandemia
05/11/2020 13h09

Alemanha tem novo recorde diário de casos de infecção pelo novo
coronavírus
05/11/2020 13h07

Deputados bolsonaristas se articulam para colocar aliado no comando da
Fiocruz
05/11/2020 13h07

Entrega de vacinas contra Covid da AstraZeneca aguarda dados de

testes
05/11/2020 12h36
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Impeachment de Witzel: tribunal misto forma maioria para aceitar
denúncia
05/11/2020 12h20

Dinamarca fará lockdown depois de rastrear coronavírus modificado em
visons
05/11/2020 11h48

Presídios paulistas retomam visitas presenciais após pausa por
pandemia
05/11/2020 11h40

Europa vive "explosão" de casos de covid-19, diz diretor da OMS
05/11/2020 11h36

Com câncer, paciente assintomática de covid-19 disseminou vírus por 70
dias
05/11/2020 11h28
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EUA registram recorde de novos casos diários de covid-19
05/11/2020 10h27

EUA: Igreja evangélica influenciou voto em Trump, diz líder brasileiro
05/11/2020 09h30

'Prefeitura não quer enfrentar volta às aulas porque tem eleição', diz
Matarazzo
05/11/2020 08h00

Autora de estudo nega ter sugerido uso de vermífugo para qualquer caso
05/11/2020 07h56

Covid: 2ª onda encerra chance de rápida recuperação, diz Comissão
Europeia
05/11/2020 07h27 
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Cinco anos após rompimento de barragem, vítimas de Mariana esperam
por uma casa
05/11/2020 07h08

Banco da Inglaterra anuncia novo pacote de estímulo financeiro
05/11/2020 06h19

COB mantém Missão Europa apesar de segunda onda da Covid-19
05/11/2020 04h00

Vacina, Escola sem Partido e foro de Flávio serão testes para Kassio no
STF
05/11/2020 04h00
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Argentina reabre para visitantes com polícia turística e nada de
provadores
05/11/2020 04h00

Estado do Rio registra 108 mortes por covid-19 em 24 horas
04/11/2020 20h02

Suprema Corte dos EUA pode não ter palavra final sobre eleição, apesar
da ameaça de Trump
04/11/2020 19h54

Guedes diz que pandemia da covid-19 está 'cedendo' e economia
voltando
04/11/2020 19h26

Um quarto da população da Itália voltará a viver sob lockdown
04/11/2020 18h50
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Momento difícil causado pela pandemia passou, diz Bolsonaro
04/11/2020 18h40

Ataque de Trump à eleição funciona como chamado às milícias de
extremistas
04/11/2020 18h38

Trump ameaça processo eleitoral legítimo, diz missão internacional nos
EUA
04/11/2020 18h31

Com 622 óbitos em 24 h, Brasil tem queda na média de mortes em 3
regiões
04/11/2020 18h28

Parlamento britânico aprova confinamento na Inglaterra em dia com 492
mortes
04/11/2020 18h25
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Homem que morreu de covid-19 é eleito para o Congresso dos Estados
Unidos
04/11/2020 18h20

Cronograma de entrega de vacina Oxford/AstraZeneca está atrasado, diz
autoridade britânica
04/11/2020 16h21

Fala de Bolsonaro contra CoronaVac não configura ato oficial, diz Aras
04/11/2020 16h07

Em parecer ao STF, Augusto Aras se diz contra ações sobre compra da
CoronaVac
04/11/2020 15h57

Líder do centrão está com covid-19 e cancela ida a viagem com
Bolsonaro
04/11/2020 15h18
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Itália tem 30 mil novos casos de covid na véspera de toque de recolher
04/11/2020 14h36

Dinamarca sacrificará milhões de doninhas por mutação de coronavírus
que infectou humanos
04/11/2020 14h35

Hungria impõe toque de recolher noturno para combater covid-19
04/11/2020 13h48

Banco Central dos EUA analisa política monetária em meio à contagem
de votos das eleições
04/11/2020 13h47
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