
Como há tanta confusão, desinformação e negação nas mídias sociais sobre o coronavírus, esperamos
explicar, em linguagem clara, por que os especialistas veem isso como uma emergência. Muitas pessoas
estão lendo on-line a alegação de que esse vírus é muito parecido com o vírus que causa resfriados e que,
se você o pegar, provavelmente parecerá um resfriado forte e é improvável que você morra. Dependendo
de quem você é, isso pode ser verdade, mas há mais nessa história que é fundamental para nosso resultado
como comunidade.

Este é um coronavírus que é novo para a população humana. Embora esteja relacionado aos vírus que
causam resfriados e atue de maneira semelhante a eles de várias maneiras, ninguém nunca foi exposto a
isso antes, o que significa que ninguém tem imunidade a isso.

O vírus agora está se movendo explosivamente pela população humana, se espalhando pelas secreções
respiratórias e 10 vezes mais contagiosas que a gripe ou resfriado. Embora muitas pessoas se recuperem,
cerca de 20% acabarão com uma pneumonia grave que exigirá hospitalização. Alguns ficarão tão doentes
com a pneumonia que morrerão. Estimamos que isso seja de 2 a 3%, mas é maior na experiência da Itália,
em parte porque o sistema de saúde foi sobrecarregado tão rapidamente. Nas pessoas com mais de 70
anos, a taxa de mortalidade é de 8 a 20%. Portanto, se uma criança a pega em uma data de brincadeira, ela
pode transmiti-la facilmente para a avó tão facilmente quanto tocar na mesma maçaneta ou bancada.

Os cientistas medem a propagação de uma epidemia por um número chamado R0, ou "R nada". Esse
número é calculado da seguinte maneira: para cada pessoa que desenvolve a doença, a quantas outras
pessoas a administram antes de serem curadas (ou mortas) e não mais infectantes? O R0 para o
coronavírus parece ser um número próximo de 3 - um número extremamente assustador para uma doença
tão mortal.

 Suponha que você pegue o vírus. Você o dará a três outras pessoas, e cada uma dará a três outras, e assim
por diante. Aqui está como a matemática funciona, onde você, o "caso de índice", é a primeira linha:
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Assim, em apenas 15 etapas de transmissão, o vírus passou de apenas um caso para 14,3 milhões de
outras pessoas. Essas 15 etapas podem levar apenas algumas semanas. Com a escola fora e muitas datas
de play acontecendo, talvez menos. A primeira pessoa pode ser uma criança jovem e saudável da
Brookline, mas muitas dessas 14 milhões de pessoas estarão velhas e doentes e poderão morrer porque
receberam um vírus que começou na garganta de uma pessoa.

R0 não é fixo - pode ser baixado por medidas de controle. Se conseguirmos o número abaixo de 1, a
epidemia desaparecerá. Este é o ponto das quarentenas e do distanciamento social, mas não estamos
fazendo isso rápido o suficiente.

Nos EUA, temos que desacelerar o vírus. Hospitais americanos, hospitais de Boston, têm recursos
limitados. Temos um número fixo de ventiladores e uma calamidade iminente em nossas mãos. Nossos
colegas italianos de cuidados intensivos compartilharam conosco que eles simplesmente não têm recursos
suficientes (ventiladores, médicos e enfermeiros, camas de cuidados intensivos) e são forçados a escolher
quem vive e morre com base em princípios antigos de triagem de guerra. Pacientes mais velhos nem
sequer recebem um ventilador e morrem de pneumonia. Essas são decisões que ninguém deve enfrentar, e
estamos apenas 11 dias atrás do destino da Itália. Seus hospitais são bastante avançados e não somos
melhores em Boston. Como médicos, estamos tentando desesperadamente nos preparar para o ataque de
pacientes nas próximas semanas. Já está começando. Esta é uma oportunidade para você, como liderança
distrital, ser agressiva e nos ajudar a combater isso “achatando a curva”.

Nós te imploramos, como um grupo de médicos de Boston que está se preparando para combater isso,
para nos ajudar. Envie um novo e-mail para TODAS as famílias do distrito escolar de Brookline. A
distância social é dolorosa. Sabemos que as crianças estão entediadas, estão pedindo para ver seus
amigos, podem ter festas de aniversário chegando ou eventos especiais pelos quais estavam ansiosos.
Todos nós precisamos trabalhar e cuidar das crianças é uma grande preocupação. Mas precisamos superar
esses problemas e tédio nas próximas semanas para que possamos sobreviver a isso com o menor número
possível de mortes. O que isso significa?

1) Sem datas de play, nem mesmo 1: 1.
2) Sem pequenas reuniões, sem reuniões entre algumas famílias, mesmo para festas de aniversário.
3) Evite parques de trampolins, academias de escalada, restaurantes, cinemas, qualquer coisa em uma área
fechada. Muitos desses lugares estão anunciando maior limpeza e higiene. Isso não é suficiente! Não vá.
4) Cancele as férias planejadas para o próximo mês. Evite viagens aéreas que não sejam emergenciais.
Muitas companhias aéreas e agências de aluguel estão oferecendo cancelamentos sem multa.
5) Fique em casa o máximo possível. Trabalhe em casa, se puder. Talvez você precise comprar
mantimentos e remédios, é claro, mas faça as viagens rápidas e objetivas.
6) Lave bem as mãos depois de ficar em locais públicos, por 20 segundos inteiros, ensaboando bem e
certifique-se de ficar entre os dedos.
7) Evite transmitir enviar de mídia social de que a situação não é grave ou está sendo exagerada. Esta é
uma crise nacional e transmitir informações errôneas a seus amigos e familiares pode colocar sua vida em
perigo.

Obrigado por reservar um tempo para ler isso e manter-se seguro e saudável nas próximas semanas.




