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Vírus começou a circular mais cedo do que se julgava 
 
DGS poderá fazer testes retrospetivos para saber se vírus chegou antes de fevereiro. INSA 
sugere usar amostras da vigilância da gripe 
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RAQUEL ALBUQUERQUE 
 
Depois de ter sido descoberto que afinal o novo coronavírus já circulava em França no final 
de dezembro, um mês antes de terem sido confirmados os primeiros casos, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) admitiu ser possível que outros países cheguem à mesma 
conclusão e apelou às várias autoridades de saúde que testem doentes que tiveram 
sintomas de gripe ou pneumonia anteriormente. Face a essas orientações, a Direção-Geral 
da Saúde (DGS) está a ponderar a realização de testes retrospetivos para poder averiguar 
se o vírus também chegou mais cedo a Portugal. 
 
“É uma questão muito complexa, mas que está obviamente a ser ponderada, de acordo com 
a informação publicada e com as orientações da OMS”, afirmou Graça Freitas, esta 
semana, em conferência de imprensa. O que se sabe para já, de acordo com os boletins 
diários da DGS, é que os primeiros casos confirmados de covid foram registados a 2 de 
março, mas que a data de início de sintomas desses doentes remonta a 21 de fevereiro. 

Saber se o vírus chegou mais cedo requer uma análise mais aprofundada, “através do 
estudo retrospetivo de amostras de infeções respiratórias colhidas em pessoas que 
estiveram doentes antes do início da epidemia”, defende Ana Paula Rodrigues, médica de 
Saúde Pública no Departamento de Epidemiologia do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA). 
“Para este objetivo poderiam ser usadas amostras colhidas para vigilância da gripe no 
último inverno, nas quais se pesquisaria o novo coronavírus.” 

Foi precisamente o que os médicos franceses fizeram, ao testar amostras de doentes com 
sintomas de gripe ou pneumonia, recolhidas entre 2 de dezembro e 16 de janeiro. O caso 
positivo era de 27 de dezembro e não tinha viajado para a China, nem tinha nenhuma 
relação com esse país. Esse dado levou os investigadores a concluírem que em dezembro o 
vírus já circulava na população francesa. Também na imprensa chinesa já tinha sido 
levantada a possibilidade de o primeiro caso em Wuhan ter surgido a 17 de novembro e 
não a 8 de dezembro. 

Nos Estados Unidos, em março, um grupo de cientistas concluiu que a doença já teria 
infetado cerca de 28 mil pessoas em Nova Iorque e São Francisco quando foi diagnosticado 
o primeiro caso a 1 de março. E já esta semana um outro estudo, do Instituto de Genética 
da University College de Londres, apontou para a possibilidade de o vírus ter surgido entre 
6 de outubro e 11 de dezembro, sendo essa a altura em que saltou do hospedeiro para os 
humanos. Os cientistas analisaram 7500 genomas do vírus, identificaram quase 200 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-05-2020

Vírus começou a circular mais cedo do que se julgava

Internet Nacional

Vírus começou a circular mais cedo do que se julgava 10-05-2020 INTERNET

ID
:

6
8
3
3
9
8
8

1 de 2



mutações e tentaram encontrar um antepassado comum a todas, acabando por recuar até 
ao início do mês de outubro. 

VÍRUS INVISÍVEL 
 
Tal como indica a data dos primeiros sintomas dos casos confirmados em Portugal no 
início de março, os especialistas têm a certeza de que em fevereiro, pelo menos, o vírus já 
circulava no país. Basta pensar que há sempre um intervalo de tempo entre a incubação do 
vírus, os primeiros sintomas e o seu diagnóstico. “Não tenho dúvidas de que na segunda 
metade de fevereiro já tinha chegado”, afirma o epidemiologista Manuel Carmo Gomes. 

Também Pedro Simas, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular 
(IMM), assume como “lógico” que haja um diferencial de tempo entre a chegada do vírus e 
os primeiros casos diagnosticados. “Os países asiáticos estão preparados para saber se uma 
pneumonia é nova quando aparece. Mas a Europa e o resto do mundo não. É lógico que 
haja um diferencial de tempo.” 

O facto de se ter registado um excesso de mortalidade em Portugal a partir da segunda 
semana de março, ou seja, morreram mais pessoas do que seria estimado para esta altura 
do ano, tem levantado algumas dúvidas sobre o seu significado. Mas os especialistas 
afastam a possibilidade de se dever a uma chegada precoce do vírus ao país. “É possível 
que o vírus tenha chegado antes e Portugal não há de ser exceção. Mas não acho que isso 
possa justificar um aumento de mortes significativo”, aponta Carla Nunes, diretora da 
Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. 

Pedro Simas lembra, porém, que a percentagem elevada de pessoas assintomáticas ou com 
sintomas ligeiros torna o vírus mais invisível. “É possível que os hospitais não tenham 
sentido o efeito do vírus na população, porque a nível mundial há 98 casos em 100 que não 
chegam ao hospital”, sublinha o virologista. “Ao contrário de vírus como a varíola, fáceis de 
identificar visualmente, este passa mais despercebido.” 
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