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Análise Crítica de Resposta à
Covid-19
Por R. Iván Iriarte, MD, MS
Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia global
da COVID-19, surgiram muitas questões que vão contra os precedentes históricos
e os princípios conhecidos e praticados de saúde pública desde o século
passado.
Este artigo apresenta algumas dessas questões:
1- suposições feitas sem provas,
2- definição equivocada do caso,
3- problemas com o teste de diagnóstico RT-PCR,
4- o impacto desses dois fatores nas estimativas de letalidade e
mortalidade,
5- mitigação
6- fechamentos de escolas
7- máscaras faciais,
8- confinamentos e seus efeitos sobre as crianças.
1. Suposições sobre SARS-CoV-2 feitas sem provas – a criação do pânico
O pânico vem se espalhando entre a população, desde o início da pandemia,
com base na ideia de “transmissão assintomática”. Essa ideia foi fortemente
influenciada devido ao relato de um caso na Alemanha, no qual uma infecção foi
atribuída ao contato com uma pessoa assintomática (1).
Uma investigação posterior revelou que essa pessoa estava realmente doente,
porém os sintomas não se manifestavam devidos às medicações que a pessoa
estava usando (2).

O artigo original, escrito de maneira equivocada, nunca foi corrigido. Com base
nisso, e nos limitados relatórios dos casos da China, os “especialistas” começaram
a difundir que esse vírus (Sars-CoV-2) se comporta de forma diferente de outros
vírus respiratórios. Todo o conhecimento prévio indica que as epidemias não são
transmissíveis por pessoas assintomáticas (3, 4). No entanto, as autoridades, com
poder de deliberação sobre a pandemia, determinaram que isso não se aplica ao
Sars-CoV-2 e que cada pessoa que encontramos pode estar infectada e capaz
nos matar.
Isso é contrário ao raciocínio convencional na medicina e na saúde pública. As
decisões sempre foram baseadas em conhecimentos prévios, até que haja
evidências convincentes para refutar o que pensávamos saber. Artigos na
literatura constataram que a transmissão secundária por pessoas assintomáticas
é muito baixa (5, 6, 7). Em um estudo de coorte, com um tamanho amostral
muito grande, ninguém foi infectado entre 1.174 contatos, de 300 pessoas
assintomáticas, que testaram positivo para SARS-CoV-2 (8).
Outra suposição, promovida pelos “especialistas” nesta pandemia, é a ideia de
que a população em geral seria imunologicamente “virgem” para esse vírus e,
portanto, 100% suscetível ao desenvolvimento da doença, Covid-19. Novamente,
isso não é consistente com o conhecimento prévio sobre imunidade humana a
agentes virais. Imunidade cruzada é um fato bem conhecido. Não é razoável
supor que toda a população seja imunologicamente suscetível ao SARS-CoV-2,
quando na verdade é muito provável que muitas pessoas tenham pelo menos
imunidade parcial ao vírus devido à infecção prévia com vírus ou agentes
similares, com propriedades antigênicas semelhantes. Existem vários estudos
mostrando que os indivíduos têm imunidade ao SARS-CoV-2 por mecanismos
mediados por Células-T (T-Cell) (9, 10, 11, 12, 13).
2. Definição equivocada do caso
Ao longo de séculos, vivenciando eventos epidêmicos, um caso clínico sempre
foi estabelecido a partir de uma pessoa doente, que apresentou uma série de
critérios clínicos estabelecidos, cuja ocorrência tenha sido confirmada – se
necessário – por um teste laboratorial.
Na pandemia COVID-19, um “caso clínico” foi redefinido como “qualquer pessoa
com um resultado positivo no teste PCR”, independente de apresentar sinais
e/ou sintomas clínicos. Não há precedentes históricos para definir uma infecção
sem sintomas, com um vírus respiratório, como um caso clínico.
A prática tem sido relatar “novos casos” todos os dias, com base em resultados
positivos de testes e incluindo pessoas assintomáticas. Qualquer pessoa, mesmo
com baixa compreensão sobre epidemiologia, sabe que não é assim que a
incidência (novos casos) de uma doença é medida.
O que se obtém com os testes diários nada mais é do que a percepção da
presença de material viral, nos resultados positivos. Como veremos a diante, esses
resultados não necessariamente significam desenvolvimento de infecção. O
número de resultados positivos relatados depende do número de testes
administrados. Se muitos testes estão sendo administrados, haverá um alto
número de resultados positivos. Esses resultados positivos não são “novos casos
médicos” da doença. A maneira correta de estimar a incidência da doença é
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fazer com que os médicos contem e informem sobre os indivíduos que
estiverem doentes, com sintomas característicos e sejam confirmados como
casos COVID-19 através de um resultado positivo. A incidência de internações
deve ser relatada com a mesma metodologia.
3. Problemas com o teste de diagnóstico RT-PCR
Há graves problemas no uso do teste PCR em pessoas assintomáticas (14). Há
uma extensa literatura que mostra que o teste PCR não é um “padrão-ouro”, para
definir um caso de doença e que pode ter uma alta porcentagem de falsos
positivos (15, 16, 17). Continua sendo um princípio epidemiológico bem
conhecido que, mesmo com um teste altamente sensível e específico, se o teste
for administrado em uma população com baixa prevalência de doenças ou
infecções, haverá um percentual relativamente alto de resultados falsos positivos.
Isso se torna ainda mais problemático à luz dos estudos que mostram que, em
um alto número de ciclos de amplificação (como tem sido usado durante esta
pandemia), o teste PCR detecta fragmentos de RNA que não representam um
vírus ativo (18, 19, 20, 21, 22). As autoridades que administram essa epidemia vêm
identificando pessoas saudáveis e que não apresentam risco à comunidade. O
trabalho de pesquisa utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no
início de 2020, para estabelecer o teste PCR como critério primário para
diagnosticar o COVID-19 foi escrito por Corman, Drosten e vários outros (23). Um
painel independente de cientistas descobriu que este trabalho continha um
grande número de falhas em sua metodologia e na validade dos resultados.
Além disso, foi aceito para publicação de forma mais irregular sem a revisão por
pares padrão (24).
Em nota, escrita em 13 de janeiro de 2021 e publicada em 20 de janeiro de 2021,
a OMS confirmou que os exames de PCR não devem ser utilizados como
método único de diagnóstico do COVID-19; eles só devem ser usados quando os
sinais clínicos e sintomas estão presentes, e eles podem produzir resultados
falsos positivos, em ciclos com alta amplificação (25). As instruções que
acompanham os pacotes de teste PCR, apontam que o teste deve ser
administrado apenas para pacientes com sinais e sintomas pertinentes à COVID19 (26, 27).
4. O impacto desses dois fatores nas estimativas de letalidade e mortalidade,
É evidente que os “casos” COVID-19 estão sendo definidos incorretamente. A
conclusão lógica é que pode haver erros graves em todos os registros de
incidência, óbitos e internações, atribuídos a essa doença. No Estados Unidos,
qualquer pessoa que venha a óbito, após positivada por teste de PCR recente
para SARS-CoV-2 (até 30 dias antes do óbito) é computado como uma morte
por COVID-19. As diretrizes do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças),
publicadas em abril de 2020, incentivam a notificação do COVID-19 como a
causa básica de morte em circunstâncias em que desempenhou um papel na
morte, mesmo sem confirmação laboratorial (28, 29). Também não está claro até
que ponto isso foi feito em outros países. É muito importante investigar esse
assunto, pois o número relatado de mortes atribuídas à COVID-19 provavelmente
estará inflado.
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5. Mitigação
Os líderes mundiais acreditam – sem evidências – que a forma de mitigar os
efeitos da epidemia consiste em impor medidas de confinamento, uso
generalizado de máscaras, restrições às atividades sociais, restrições à
mobilidade, fechamentos de comércio e negócios, toques de recolher,
fechamentos de escolas e muito mais, incluindo rastreamento de contato e
quarentena de pessoas assintomáticas.
No passado, a OMS estabeleceu que as duas últimas medidas não deveriam ser
utilizadas em nenhuma circunstância (30). Não há evidências de que essas
medidas, que foram teorizadas para serem eficazes, tenham surtido o efeito
desejado, e os potenciais danos causados por essas políticas não foram
calculados ou levados em conta. Isso vai contra os princípios fundamentais da
saúde pública e da medicina, que exigem a implementação de qualquer
intervenção a ser apoiada, a partir de evidências da sua eficácia. Qualquer
intervenção deve tentar minimizar o impacto no cotidiano da população. O
objetivo declarado, de todas as políticas públicas de saúde, é reduzir os danos
totais à população, considerando uma ampla gama de fatores de saúde,
econômicos e sociais. O objetivo não é reduzir os danos apenas de uma única
doença.
6. Fechamento de escolas
O impacto que a resposta à pandemia teve nas crianças é uma das maiores
tragédias da História. No início da pandemia, foi estabelecido que as crianças
têm, em sua maioria, uma apresentação leve ou assintomática da doença. No
entanto, autoridades governamentais promoveram incansavelmente a ideia de
que as crianças, embora raramente adoeçam, seriam capazes de infectar outras
pessoas. Essa ideia, sem suporte científico, foi suficiente para ordenar o
fechamento de escolas e manter as crianças longe de seus avós, como se fossem
potenciais "matadores de vovós".
Estudos mostram que as crianças não transmitem significativamente a infecção
(31). No entanto, já vemos os efeitos adversos, que o confinamento e o
fechamento de escolas tiveram, sobre a saúde mental de crianças e
adolescentes (32). A experiência da Suécia demonstra que, manter as escolas
abertas não provoca qualquer excesso de adoecimento ou mortalidade em
crianças ou professores (33). Um artigo recente descobriu que adultos que vivem
em domicílios, com crianças, realmente têm menor risco de adoecer de COVID19, do que adultos que vivem em domicílios sem filhos (34).
7. Máscaras facias
Há muitos estudos que mostram que o uso de máscaras não é eficaz na
prevenção da transmissão de infecções, exceto, possivelmente, em ambientes
onde há indivíduos doentes (35, 36, 37, 38, 39).
Um documento recente, publicado pela OMS, em dezembro de 2020,
demonstra que são muito inconsistentes as evidências que comprovam a
eficácia do uso de máscaras na sociedade, para a prevenção de infecções por
vírus respiratórios, incluindo a COVID-19 (40).
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Quando comparamos as curvas epidêmicas, em lugares com e sem uso
obrigatório de máscara, as curvas são semelhantes. De fato, observamos um
maior número de infecções por 100.000 habitantes em locais com
obrigatoriedade do uso de máscara (41). O argumento mais importante contra o
uso obrigatório de máscaras é simplesmente a falta de evidências de que,
qualquer pessoa sem sintomas, andando livremente, seja uma pessoa
contagiosa.
Na gestão da saúde pública, às vezes, é adequado impor uma certa medida a
uma pessoa, para o bem comum, quando há evidências de que esta pessoa
representa um grande risco para o resto da população. Não é aceitável, no
entanto, restringir ou impor um comportamento a todos, sem provas de que a
pessoa represente um risco significativo para a sociedade, e que essa medida
não prejudique a pessoa. É muito improvável que uma pessoa assintomática seja
infecciosa. Portanto, é injustificado exigir que todos usem máscara na sociedade,
mesmo que as máscaras tenham mostrado algum benefício, quando usadas por
pessoas com sintomas. Este argumento torna-se ainda mais forte quando
levamos em consideração os potenciais efeitos adversos das máscaras. Estes
incluem sintomas como dores de cabeça, tonturas, falta de ar e outros
problemas, incluindo impacto psicológico, acne, infecções respiratórias e
problemas dentários (42, 43, 44, 45).
8. Confinamentos (“lockdowns”) e seus efeitos sobre as crianças.
"Sem confinamento/Lockdown, a situação teria sido pior". Esta é a alegação dos
defensores do confinamento/lockdown. No entanto, isso equivale a prescrever o
tratamento a um paciente e afirmar que, apesar de um resultado negativo, o
tratamento é eficaz, pois sem o tratamento a condição do paciente teria sido
ainda pior.
Nunca antes, em epidemias passadas ou pandemias, foram impostos
confinamentos/lockdowns, como estratégia de aliviar o problema sobre uma
grande área afetada ou por um longo período de tempo.
Estudos têm demonstrado que os confinamentos/lockdowns causam
consequências negativas, não intencionais, ao bem-estar social, à saúde mental,
à saúde física, à mobilidade, ao emprego, à educação e à economia em geral, ao
mesmo tempo em que minam os direitos fundamentais.
As mortes induzidas por confinamento/lockdown ocorrem em pessoas mais
jovens, causando um aumento no total de anos de vida perdidos. A comparação
das curvas epidêmicas, em locais com confinamentos/lockdown rigorosos, e
aquelas com medidas menos rigorosas não apresenta diferenças significativas
nos indicadores COVID-19 (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56).
Uma simples análise, de custo-benefício, mostraria claramente que os danos de
confinamento/lockdown superam, em muito, os benefícios alegados.
Sumário
É inexplicável que os governantes mundiais e "especialistas" que os aconselham
tenham optado por ignorar completamente essa informação, como se ela não
existisse, e continuassem:
A- Reportar "novos casos" diariamente, utilizando apenas os resultados dos testes
PCR,
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B- Fazendo testes de PCR em massa, incluindo indivíduos assintomáticos,
C- Impondo quarentenas em indivíduos assintomáticos, com base em um
resultado positivo do teste ou histórico de exposição,
D- Exigir o uso de máscaras, apesar da falta de evidências para apoiar esta
determinação,
E- Insistir que os confinamentos/lockdowns são o caminho para mitigar a
pandemia,
É urgente anecessidade de ajuste no tipo de gestão dessa epidemia. A resposta à
COVID-19 deve basear-se em dados confiáveis e princípios sólidos de saúde
pública, que têm sido praticados com sucesso há mais de 100 anos. As seguintes
medidas devem ser adotadas imediatamente:
A- Proporcionar ao público informações precisas sobre o risco COVID-19, a fim de
reduzir o medo.
B- Interromper a testagem em massa de pessoas assintomáticos,
C- Definir casos de acordo com critérios clínicos – confirmados por exames
laboratoriais. A determinação de um caso deve ser a decisão de um médico
devidamente licenciado,
D- Usar a definição de caso, listada acim,a para determinar novos casos
(incidência), internações e mortalidade,
E- Estabelecer medidas para proteger pessoas vulneráveis,
F- Incentivar a população a manter medidas de higiene, como lavar as mãos,
cobrir a boca ao tossir/espirrar e ficar em casa se estiver doente,
G- Permitir a abertura de escolas, empresas e viagens.
Essas medidas estão descritas em um documento publicado pela Pandemics
Data & Analytics intitulado: "Protocolo para Reabertura da Sociedade" (57).
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