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Quando o coronavírus  
invade o planeta 

	 O vírus "primo" da SARS (síndrome respiratória aguda severa) que 
castiga a China desde meados de dezembro, invadiu o planeta. Causando 
tosse e febre, foi batizado de "2019-nCoV" pelos pesquisadores. Sua 

transmissão de humano para humano está bem estabelecida, e isso foi o 
que levantou preocupações das autoridades sanitárias porque o nCoV 
galopa e o mundo está em pânico. 

  
 A saúde pública na França indica que todos os médicos do 
hexágono (França) são convidados a orientar dirigirem-se ao Samu ou a 

"um infectiologista de referência”, qualquer pessoa "apresentando uma 
infecção respiratória aguda, seja qual for a sua gravidade, tendo viajado 
ou permanecido na cidade de Wuhan na China nos quatorze dias que 

precederam o aparecimento de sinais clínicos, ou ainda tendo tido 
contato próximo com uma pessoa que adoeceu naquela cidade ”. 

Coronavírus: o que é este novo vírus? 

 Pesquisadores estão tentando delimitar seu perfil: "é 80% idêntico 

ao SARS", diz Arnaud Fontanet, virologista do Institut Pasteur. "Como no 
caso da SARS, acredita-se que sua fonte seja de origem animal, sem saber 
qual". Uma "investigação policial" é lançada para encontrar o "animal de 

origem" por onde o vírus chegou. Para a SARS, é a civeta, para o MERS, a 
transmissão se dá pelo dromedário. 
  
 Nomeada 2019-nCoV pela OMS, este vírus misterioso faz parte da 

imensa família dos coronavírus, a maioria desses vírus infectando animais. 
Até agora, somente seis coronavírus eram conhecidos por sua capacidade 
de infectar seres humanos. Alguns causam resfriados simples e síndromes  

gripais benignas, mas outros podem estar na origem de complicações 

QUANDO O CORONAVÍRUS INVADE  
O PLANETA.    2



respiratórias graves. No passado, duas cepas de coronavírus causaram 
epidemias graves: o SARS (síndrome respiratória aguda severa) e o MERS  

(Middle East Respiratory Syndrome - síndrome respiratória do Oriente 
Médio). O primeiro, partiu da China e causou uma epidemia internacional 
em 2002 e 2003 que afetou quase 8.100 pessoas, das quais 774 

morreram. O vírus MERS partiu do Oriente Médio em 2012. No início de 
2019, a OMS identificou 2300 casos dos quais 35% morreram. 

 Em 11 de janeiro, um consórcio internacional publicou a sequência 
genética do novo vírus 2019-nCoV. Esta é uma informação crucial para o 
desenvolvimento de um teste de diagnóstico e portanto, para o controle da 

epidemia. O estudo da sequência genética permitiu revelar que o 2019-
nCoV compartilha 89% de seu DNA com o da SARS. 

 Conhecer seu genoma permite elaborar ferramentas de diagnóstico 
mesmo sem se dispor do vírus em questão e, em um segundo tempo,  
desenvolver uma vacina que verá a luz do dia após pelo menos um ano. 

Enquanto isso, o vírus pode mutar e a vacina se tornar inoperante! 

Quais são os sintomas da infecção? 

A infecção manifesta-se como febre, tosse e dificuldades respiratórias, 

sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. “Do fato que não temos 
nem vacina nem medicamento antiviral, essas pessoas estão apenas 
recebendo tratamento sintomático. Portanto, elas se curaram 

espontaneamente ”, diz o Professor Lina. 

O vírus da desconfiança 

 A China oferece o impressionante espetáculo de uma mobilização 
de natureza contra o coronavírus 2019-nCoV, seu mais recente desafio 
sanitário surgido na província central de Hubei e prontamente transmitido 

ao resto do mundo. Seria possível, em outro lugar que não em uma 
ditadura, mesmo sendo "popular", colocar em quarentena quase 60 
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milhões de pessoas, de esvaziar as ruas de uma megalópole de 11 milhões 
de habitantes como Wuhan, transformada em pano de fundo de um filme 

de terror, parar os transportes públicos, fechar escolas... e de construir, em 
uma semana, dois hospitais de mil leitos? 

 Quinze países recensearam casos desta nova epidemia que se 
tornou uma pandemia à medida em que ela se espalha por vários 
continentes. 

 É assim que um microorganismo infeccioso pode ameaçar a 
segurança nacional de um mastodonte de 1,4 bilhão de pessoas. A lição 

também vale para as nossas sociedades democráticas: a transparência, a 
única maneira de manter a confiança, constitui a melhor defesa contra 
boatos, desinformação e caos. 

Uma virulência ainda desconhecida 

 O novo espécime chinês que causa febre, faz tossir e pode causar 

dificuldades respiratórias, até mesmo uma pneumonia, seria mais perigoso 
do que os vírus da gripe (influenza) que nos atacam todo inverno? Para 
responder a essa questão, precisamos esperar para conhecer a taxa de 

mortalidade associada ao 2019-nCoV. Segundo o último relatório oficial 
chinês divulgado, das 15.000 pessoas testadas positivas, 400 morreram, ou  
seja cerca de 3%. Mas apenas os pacientes afetados pelas formas graves 

ou apresentando sintomas importantes foram identificados. "No momento, 
vemos apenas a ponta do iceberg", diz o professor de virologia Bruno 
Lina. O número real de casos é maior porque as formas leves não são 

computadas. A taxa de mortalidade deveria ser inferior a 3%. "Isso 
significa que 97% das pessoas infectadas se recuperam espontaneamente", 
acrescenta. O vírus não é inofensivo e pode atingir fortemente pessoas 

idosas ou doentes, mas é menos perigoso que a SARS e o MERS. Durante 
a epidemia da SARS em 2002-2003, a taxa de mortalidade atingiu 9,5%; 
para a epidemia de MERS, que ainda está em andamento, é de 34,5%. A 

comparação com a gripe sazonal parece mais criteriosa. No ano passado,  
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esta última atingiu 1,8 milhão de pessoas na França e causou 9.000 
mortes. 

Um vírus pode ocultar outro 

 O mapa de gripe da França é praticamente todo vermelho. "Estamos 

vendo um forte aumento de +55% nos indicadores de atividade da gripe, 
a influenza”, precisa a Saúde pública da França. Enquanto todos os 
holofotes estão na progressão do coronavírus vindo da China, a gripe 

sazonal se faz quase esquecida. 
  
 Isso se dá porque os dois vírus têm pontos em comum: são vírus 

transportados pelo ar ou pelo contato das mãos e que atacam o sistema 
respiratório. Mas o coronavírus apresenta a originalidade de ser novo e, 
portanto, bem menos conhecido dos profissionais do que os vírus da gripe 

A (H3N2) ou A (H1N1) já identificados e que circulam este ano. Ainda, a 
sua taxa de mortalidade ainda mal identificada, estimada hoje em torno 
de 3%, é muito mais elevada que a da gripe, da qual uma pequena parte 

dos pacientes morre. Mas ela cansa fortemente os pacientes. Mesmo que 
haja boas razões para se interessar pelo coronavírus cuja progressão é 
inquietante, não nos esqueçamos também de estar vigilantes com a gripe. 

  
 Outra grande incógnita é a intensidade da transmissão de humano 
para humano. Para medi-la, os especialistas procuram avaliar o número 

médio de pessoas que um paciente contagioso pode infectar (taxa de 
reprodutibilidade primária). Quando é menor que 1, o número de novos 
casos diminui rapidamente. Quando é maior que 1, no entanto, o risco de 

uma epidemia é significativo. Estes valores são 1,5 para gripe e 16 para o 
sarampo. No caso do vírus chinês, a taxa pode variar de 1,5 a 2,4, mas os 
dados não são consistentes o suficiente. Podemos assumir que ele é 

transmitido no mesmo nível da gripe. É improvável que o resto do planeta 
seja poupado. O desafio atual é retardar a propagação do vírus. Ao 
instalar cordões sanitários, os chineses nos fazem ganhar tempo. Mas se 
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surgirem casos por toda parte, Pequim interromperá essas medidas e o 
vírus se espalhará. 

O risco de mutação 

 "Os coronavírus são uma família de vírus que sabemos que podem 

sofrer mutações e evoluir rapidamente. É pela própria natureza desse novo 
coronavírus que hipotetizamos possíveis mutações. É o caso de muitos 
vírus. Foi o caso da gripe espanhola que matou 70 milhões de pessoas em 

3 ondas ao longo de 2 anos. 
  
 É assim que as mutações podem levar a uma variedade de efeitos 

diferentes. Isso pode aumentar o poder de contágio do vírus, tornando-o 
mais facilmente transmissível entre os homens ou tornando-o mais 
virulento. Mas isso também pode ter o efeito oposto e torná-lo menos 

virulento. 

Devemos nos preocupar? 

A epidemia surgiu há dois meses, é complicado planejar para o 

momento? 

 Primeiro passo: encontrar a origem da epidemia, ou seja, identificar 

os animais que transmitiram o vírus. No caso da SARS, "foi proibindo o 
consumo de civetas (um mamífero cuja carne é apreciada na China) e 
fechando as fazendas de criação que poderíamos ter impedido qualquer 

reintrodução" do vírus. A comparação com a epidemia iniciada pela SARS 
em 2002 permite relativizar. "Quando a epidemia começou, a mortalidade 
estava acima de 50%. Hoje temos mais de 400 mortes em pouco mais de 

11.000 casos”. A epidemia de SARS poderia ter sido contida sem 
medicação ou vacina, simplesmente graças às medidas de higiene. 
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 A boa notícia é que temos o código genético para esse vírus. Será 
fácil identificá-lo em todo o planeta. A identificação é realizada em menos 

de 3 horas. 

E qual é a terapia? 
 Na imprensa como um todo, nenhum jornalista levantou a 
possibilidade de tratar esse novo vírus com óleos essenciais. Sabemos que 

os antibióticos são ineficazes contra os vírus. 

 Hoje, o recurso à aromaterapia é largamente utilizado contra o 

conjunto das patologias virais. Obviamente, não se trata de se gabar dos 
benefícios excepcionais desses aromas urbi et orbi!( à cidade de Roma, e 
ao mundo, a todo o universo!) Os lobbies farmacêuticos permanecem 

vigilantes e como financiam a imprensa, você pode adivinhar o que vem 
em seguida: silêncio e boca fechada sobre os óleos essenciais! 

 Me vem novamente à cabeça o episódio da SARS em 2002. Esse 
vírus causou 800 mortes, principalmente em Hanói. A tripulação da Air 
France recusou-se a ir ao Vietnã do Norte. Na época, eu “me distraía" com 

uma revista de medicina alternativa, a qual é lida por muitos pilotos e 
atendentes de bordo. Minhas formulações, relacionadas à terapia da 
SARS, foram afixadas no elevador do aeroporto reservado para as 

tripulações... o suficiente para tranquilizá-los! 

O protocolo antiviral: 

▶ Reforçar as defesas imunes: 

STIMU +  (2 x 2 cápsulas, por 3 semanas. A ser renovado) 

▶ Fortalecer a microbiota (pré e probiótica): 
Orthoflore (1 cápsula de manhã) 
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▶ Aromaterapia: 

LYSOVIR (niaouli, orégano, canela-do-ceilão ou verdadeira, Tea tree)  
2 cápsulas antes das 3 refeições, por 10 dias e depois 2 vezes 2 cápsulas , 
por outros 10 dias 

Esses produtos estão disponíveis no laboratório Phyt’Inov (França). 

▶ Óleos essenciais por via oral: 

OE de eucalipto glóbulos  2ml 
OE de canela-do-ceilão 1ml 

OE de orégano 1ml 
OE de tomilho qt timol 2ml 
2 gotas desta mistura  em ¼ de torrão de açúcar ou pedaços de pão ou  

em mel de manuka 3 vezes / dia 

▶ Óleos essenciais por via cutânea:  

OE de canela-do-ceilão 10ml 
OE de niaouli 10ml 

OE de eucalipto glóbulos 20ml 
OE de tomilho 10ml 
Óleo vegetal (ou graxo) de tamanu (calófilo) 50ml 

Massageie o tórax e a parte superior das costas com o equivalente a uma 
colher de sopa, 3 a 5 vezes ao dia. 

Este protocolo também pode ser usado no caso de qualquer pneumopatia 
(70.000 mortes por ano na França) e gripe. 

Para conhecer o mundo dos vírus, mutações, vacinas e Aromaterapia, eu 
vos recomendo meus dois livros: 

Óleos essenciais antivirais, Ed. Laszlo também em Portugal e na Europa 
(www.btiquantum.com) 
Óleos essenciais contra a gripe A, Dauphin Edition, França. 
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 O combate está longe de terminar. A pandemia progride, o 
balancete está aumentando. Os especialistas médicos da China e da OMS 

estão sobrecarregados! 

 Além disso, por que enfurecer-se contra todos os chineses, quer 

sejam franceses ou turistas? Estamos muito felizes que esta comunidade 
nos dê seu dinheiro quando os dias ensolarados voltarem. Então, por 
favor! - mantenha-se digno e evite comentários racistas que nos desonram. 

N.B.: Acabamos de saber que o vírus H5N1 (que é um subtipo do vírus da 
gripe A, e faz referência aos tipos de dois antígenos presentes na superfície 

do vírus: a hemaglutinina do tipo 5 e a neuraminidase do tipo 1), se 
propaga atualmente na China. Esse é um vírus que eu já discuti em meu 
livro: Óleos essenciais contra a gripe A, Dolphin Edition, França. 
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