
 

O momento é de solução e não de argumento 

 

Nenhum lider do mundo gostaria de governar o seu País neste momento. O 

Coronavirus não poupa nem perdoa aos próprios dirigentes. O País não 

dispõe de recursos, condições e infraestruturas para lidar, tratar e conter a 

propagação e contaminação rápida dum virus com características bélicas de 

arma biológica. Metaforicamente falando, temos de encorporar no nosso 

arsenal armas convencionais, não convencionais e indigenas para derrotar 

esse virus. Há teorias de que o mesmo se tenha escapado do famoso 

laboratório de virologia  de Wuhan na provincia de Hubei China. 

 

É sobejamente do conhecimento do governo de que este virus é 

estremamente contagioso, resistível, invisivel, mutável e letal. Admiro que 

para um processo dessa natureza as medidas relacionadas com a importação 

de productos de combate e prevenção não foram devidamente tomadas, de 

forma atempada para aquisição de ICU beds – camas de cuidados intensivos 

em números suficientes, ventiladores em quantidade e qualidade, materiais e 

equipamentos de proteção, tais como mascaras FFP3/N99 para os 

profissionais de saúde e FFP2/ N95 para a população. A falta desses 

equipamentos sobretudo os respiratórios significa que os pacientes graves 

morrerão poque não consiguirão respirar por si próprios. Sublinho  que esta 

pandemia virulenta é sobretudo de índole respiratória. A pneumonia é uma 

das formas mais frequente que o virus ataca para matar, asfixiando ou 

causado falta de ar a sua victima. Alerto uma vez mais, de que a gravana que 

se aí avizinha não é um tempo favorável que combine com doenças 

respiratórias. 

 

 

 

 

 

É evidente, e foi provado de que os governos que agiram em tempo útil, não 



ignoraram os avisos e recomendações, radicalizando assim as suas medidas 

de prevenção controle e contenção desta pandemia, foram os mais bem 

sucedidos. 

 

O meu parecer e o do Sr. Adelino Cardoso Cassandra chamava a atenção 

para muitas coisas. Nós, fomos vilipendiados, ultrajados devido os nossos 

artigos de opinião com ataques ignorantes e obscenos. Importa dizer que a 

pedra de que os edificadores da cidade regeitaram e humilharam tornar-se-a 

a cabeça da esquina. As vezes os inimigos fecham-nos as portas e Deus abre-

nos as janelas. Ao invés de congregarmo-nos e juntarmos as forças par lutar 

contra o inimigo comun estamos a lutar uns contra os outros. O coronavirus 

não respeita fronteriras ou estatuto social e é implácavel porque precisa de 

corpo humano para viver, escava as celulas dos orgãos, despejando a sua 

carga viral para se multiplicar. E não o custa dizimar uma população tão 

pequena com a de São Tomé e Principe. 

 

O contágio com o coronavirus também se faz pelo fôlego isto é  estando 

próximo ou se falar com a pessoa infectada por algum tempo, e também 

através da respiração, transpiração e excreção nasal e fecal.  

 

O Covid 19 não somente entra pela boca e o nariz mais também pelos olhos. 

Há varias variáveis que concorrem para casos mais graves e fatalidades, tais 

como: 

 

– O tipo de virus que entrou, recorde-se que o Covid 19 tem várias espécies  

– O estatuto imunológico e a composição genética da pessoa, se é fumador 

ou consumidor de alcool lembre-se que estes fragilizam os pulmões e o 

sitema imunitário 

– A situação de  saúde, doenças pre-existentes, o grupo sanguíneo do    

paciente, faixa etária e por ai fora. 

– A quantidade da carga viral de que a pessoa foi exposta 

 



 

Se o governo perder o controlo da situação, arrisca-se a perder uma grande 

franja da população. 

 

É o meu parecer de que no quadro das medidas já adoptadas o governo deve: 

 

1. Decretar o recolher obrigatório 

2. Limitar, confinar e restringir o movimento das populações aos seus 

respectivos distritos, visando a proteger, bairros, zonas, luchans e 

comunidades rurais 

3. Testar clinicamente com quites fiáveis  e de forma indiscriminada, 

repetida e persistente 

4. Rastreio de contacto de pessoas que estiveram em contacto com os 

infectados, investigar, isolar e  por em quarentena as pessoas   

5. Averiguar o cumprimento escrupoloso da quarentena e policiar as 

medidas acatadas. 

6. Encerrar todos os serviços não essenciais, incentivar e promover o tele-

trabalho 

7.  Autorizar somente os hospitais, farmácias e postos de combustíveis a 

serem insentos dessas medidas. 

8. Implementar regras de distanciamento social de dois e quatro metros 

quadrados para duas pessoas e pequenos grupos  

9. Subvenção de salários, atribuição e expansão da cesta básica as 

populações. 

 

 Assitência medicamentosa. 



 

Antipalúdicos eficazes de combate ao coronavirus 

 

-- Cloroquina 

-- Quinine phosphate 

-- Mefloquine 

 

Anti-retrovirais eficazes de combate ao coronavirus 

 

-- Lopinavir (Kaletra) 

-- Ritonavir (Norvir) 

 

Anti-parasitário eficáz de combate ao coronavirus 

 

-- Ivermectin (Estudos laboratorias dão conta que este fármaco mata os virus 

de Covid 19 -- coronavirus em 48 horas) Se forem calibradas as dosagens 

necessárias.  

 

Faço votos de que o governo tenha sucesso e que Deus proteja São Tomé e 

Principe. 

 

Um bem haja, 

Heleno Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


