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Como a pandemia transformou este virologista em uma improvável figura cult  
 
Christian Drosten admite que foi surpreendido pela pandemia, apesar de ter trabalhado com 
coronavírus por 17 anos. 
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RESUMO EM PORTUGUÊS:  
 
 
Christian Drosten, diretor do Instituto de Virologia Charité, na Alemanha, trabalha com 
coronavírus há 17 anos. Agora, além de dar continuidade às pesquisas, também fala sobre o 
novo coronavírus, causador da Covid-19, para centenas de milhares de alemães sintonizados no 
podcast “Coronavírus Update”, da rádio NDR.  
 
Com um tom calmo, Drosten, de 47 anos, responde perguntas sobre vacinas, gotículas 
respiratórias que podem transmitir a doença, fechamento de escolas, uso de máscaras. O 
podcast se tornou o mais popular do país - regularmente, mais de um milhão de pessoas fazem 
o download do programa - e Drosten se tornou a voz da pandemia na Alemanha. 
 
Além de falar para os milhares de ouvintes do podcast, Drosten também tem sido conselheiro 
de Angela Merkel, chanceler da Alemanha, e de Jens Spahn, o ministro da saúde do país. Por 
isso, Drosten já foi apelidado de “chefe de explicações sobre o coronavírus” e “papa do 
coronavírus”. 
 
A carreira de Drosten com os coronavírus começou em março de 2003, quando um médico de 
Singapura aterrissou em Frankfurt, na Alemanha, com os sintomas de uma alarmante síndrome 
respiratória que estava se espalhando pela Ásia. Os virologistas de Frankfurt enviaram o sangue 
e outras amostras do paciente para Drosten, na expectativa de que ele pudesse ajudar a 
identificar a causa da doença. Como os testes para todos os vírus já conhecidos haviam dado 
negativo, pensava-se que poderia se tratar de um novo vírus.  
 
Depois de estudar as amostras do paciente, Drosten e seu colega Stephan Günther perceberam 
que se tratava de um novo membro da família dos coronavírus, só que muito mais perigoso. 
Até aquele momento, sabia-se que dois coronavírus afetavam os seres humanos, provocando 
sintomas leves, de resfriado comum. Por isso, a descoberta era importante.  
 
Por volta do mesmo tempo, pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos e da Universidade de Hong Kong também descobriram que se tratava de um 



novo coronavírus. Mas Drosten foi o primeiro a desenvolver um teste de diagnóstico para este 
novo coronavírus e distribuiu o protocolo gratuitamente na internet. A doença foi chamada de 
SARS. Cerca de 8 mil pessoas foram infectadas em quase 30 países. Destas, 10% morreram. 
 
Nove anos depois, foi a vez da MERS, também causada por um coronavírus até então 
desconhecido, e ainda mais mortal que a SARS. O trabalho realizado pelo grupo de Drosten e 
por outros pesquisadores confirmaram a suspeita de que a doença infectava seres humanos a 
partir de camelos que também estavam infectados.  
 
O laboratório onde Drosten trabalhava na época se tornou um polo de estudos de MERS. 
Desenvolveu um teste para detectar o RNA do vírus. Além disso, ajudaram a demonstrar que o 
vírus da MERS vinha infectando pessoas na região havia décadas.  
 
Durante as pesquisas em camelos, os cientistas também descobriram um outro patógeno que 
estava intimamente relacionado a um dos coronavírus que causavam resfriado. Isso sugeria que 
este último vírus também havia se originado em camelos. Era um sinal, disse Drosten, de que a 
MERS poderia seguir o mesmo caminho da SARS, que havia se originado em morcegos. Ou seja, 
poderia evoluir para se tornar uma doença propriamente humana - o vírus da MERS não é 
específico de seres humanos, já que afeta os camelos. Ficou claro que os coronavírus de 
animais ofereciam um perigo de originar uma pandemia. 
 
Em 2017, Drosten passou a trabalhar no prestigiado Hospital Universitário Charité. Em janeiro 
deste ano, foi um colega de Drosten no hospital, Victor Corman, que criou o primeiro teste de 
diagnóstico para o novo coronavírus. Em 13 de janeiro, apenas três dias depois da China 
divulgar o genoma do vírus, o protocolo criado por Corman era disponibilizado pela 
Organização Mundial da Saúde, para que outros países pudessem produzir o teste. 
 
Drosten assume que a pandemia do novo coronavírus o surpreendeu, apesar dos seus 17 anos 
trabalhando com coronavírus. “Eu não achava que a SARS iria voltar dessa forma”, diz ele, 
fazendo referência a uma forma letal e também muito mais transmissível. Ao contrário da 
SARS, o novo coronavírus afeta o sistema respiratório superior, fazendo com que uma tosse 
possa propagá-lo, e pode ser transmitido antes mesmo de surgirem os sintomas. “Isso é muito 
surpreendente”, diz Drosten. 
 
Ainda em janeiro, Drosten começou a dar entrevistas sobre o novo coronavírus. Mas ficou 
incomodado como a mensagem era resumida pelos jornalistas - que, muitas vezes, deixavam 
passar os pontos principais. Por isso, Drosten logo gostou da ideia quando foi convidado para 
participar do podcast “Coronavírus Update”. No começo, os programas eram diários. Agora, 
ocorrem duas vezes por semana. 
 
Drosten ganhou admiradores. Mas também recebeu ameaças de morte de pessoas que o 
consideravam responsável pelo fechamento das atividades econômicas. 
 



O que Drosten quer é que sua pesquisa salve vidas. Ele espera começar a convocar pacientes 
para participar de um teste sobre a combinação de dois medicamentos contra a Covid-19. Um 
deles é o mesilato de camostato, aprovado no Japão para tratar pancreatite, e que Drosten e 
colegas descobriram ser capaz de impedir que o SARS-CoV (o coronavírus da SARS) e o SARS-
CoV-2 (o coronavírus da Covid-19) entrem nas células. O outro é niclosamida, que um colega de 
Drosten estudou também ajudar a tratar a Covid-19. 
 
Hoje, a Alemanha é vista como uma história de sucesso na Europa. O país testa uma grande 
porção da população - graças, em parte, ao primeiro teste de diagnóstico, desenvolvido no 
laboratório de Drosten - e tem conseguido manter o número de casos de Covid-19 em um 
patamar baixo. Porém, assim como em outros países, a pressão para reabrir a Alemanha é cada 
vez maior. Drosten teme que essa reabertura ocorra rápido demais e faça o vírus ressurgir de 
forma explosiva. 


