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A história das pandemias

Como os humanos se espalharam pelo mundo, o mesmo
aconteceu com as doenças infecciosas. Mesmo nesta era
moderna, os surtos são quase constantes, embora nem
todos atinjam nível de pandemia, como o novo
Coronavírus (COVID-19).

Pandemias históricas
Doenças e enfermidades têm atormentado a humanidade
desde o início dos tempos. No entanto, não foi durante
a mudança para as comunidades agrárias que a escala e a
disseminação dessas doenças aumentou
consideravelmente. O comércio generalizado criou novas
oportunidades para interações humanas e animais que
aceleraram essas epidemias. Malária, tuberculose,
hanseníase, gripe, varíola e outras apareceram pela
primeira vez durante esses primeiros anos. Quanto mais
humanos civilizados o homem se tornou - com cidades
maiores, rotas comerciais mais exóticas e maior contato
com diferentes populações de pessoas, animais e
ecossistemas, mais pandemias ocorreram. Aqui estão
algumas das principais pandemias que ocorreram
ao longo do tempo: 

1. Peste bubônica
A doença é considerada, historicamente, a causadora
da Peste Negra, que assolou a Europa no século 14,
matando entre 75 e 200 milhões de pessoas.
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2. Varíola
A doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil
anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da
Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida
“bixiga”. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta
em 1980, após campanha de vacinação em massa.
3. Cólera
 Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas
de milhares de pessoas. O Brasil já teve vários surtos da
doença, principalmente em áreas mais pobres do
nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas
morreram devido à
enfermidade.
4. Gripe Espanhola
Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham
morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918,
causada por um vírus influenza mortal. Mais de um
quarto da população mundial na época foi  infectada e até
então presidente do Brasil,
Rodrigues Alves, morreu da doença, em 1919. O vírus veio
da Europa, a bordo do navio Demerara. 
        Os sintomas da doença eram muito parecidos com o
atual coronavírus Sars-CoV-2, e não existia cura. Em São
Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito
com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto
Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente
terapêutica que nasceu a caipirinha.
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5. Gripe Suína (H1N1)
Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro
causador de pandemia do século 21. O vírus surgido em
porcos no México, em 2009, e se espalhou rapidamente
pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o
primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e, no
fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de
acordo com o Ministério da Saúde. 

Questões
1- O que acelerou a ocorrência das pandemias ao longo da
História?

2- Como a peste bubônica também é conhecida e em que
século ela atingiu o continente europeu?

3- Quando o ocorreu a primeira epidemia global de
cólera?

4- Escreva três semelhanças entre a pandemia da Gripe
Espanhola e a pandemia do Coronavírus de acordo com os
seguintes aspectos:
     - origem do vírus(importado)
      -transmissão 
      -fake news


