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NOTA DO AUTOR

Escrever um livro sobre uma pandemia, durante uma pandemia, foi uma 
experiência surreal. Só consegui encontrar-me pessoalmente com algumas 
das sessenta pessoas que entrevistei, num total de mais de 150 horas de con-
versas. Só pude viajar até dois locais — Mogúncia (Mainz) e Marburgo.

Logo, por vezes, a apresentação de personagens e de locais assenta na des-
crição fornecida por terceiros. Compreensivelmente, as recordações de um ano 
complicado revelaram-se, em determinadas ocasiões, imperfeitas, com as datas e 
os locais referidos por diferentes testemunhas dos mesmos eventos a serem con-
traditórias. Sempre que possível confirmei pessoalmente os factos, embora certos 
acontecimentos presentes no livro se baseiem na memória de apenas um ou dois 
observadores. Também o discurso citado representa uma aproximação ao que 
realmente terá sido dito, assentando nos relatos dos envolvidos e, sempre que pos-
sível, confirmado junto de outros presentes no mesmo espaço (amiúde virtual).

Certos topónimos e características pessoais foram alterados ou omitidos 
a pedido dos serviços de segurança encarregados da proteção da BioNTech 
e seus fornecedores devido a ameaças constantes. Outras partes da rede 
de fornecimento não foram definidas ao pormenor pelos mesmos motivos. 
Nenhuma dessas opções mina a integridade da narrativa.

Havia mil e uma maneiras de contar esta história. Dadas as limitações 
temporais, tive de escolher uma. Este é o primeiro registo da história mais 
recente da humanidade.



PRÓLOGO

O MILAGRE DE COVENTRY

Foi a inoculação vista em todo o mundo.
Numa manhã gelada de dezembro, pouco depois das seis e meia da manhã, 

na ala de ambulatório do Hospital Universitário de Coventry, no Reino Unido, 
Maggie Keenan, de 90 anos de idade, baixou o casaco de malha, arregaçou a 
manga da t-shirt azul a dizer «Feliz Natal» e desviou o olhar enquanto uma 
enfermeira1 lhe inoculava o conteúdo de uma seringa no braço esquerdo. Sob 
o brilho de uma dúzia de holofotes das equipas de televisão, a assistente de 
joalharia reformada, de olhos cintilantes sobre a máscara descartável azul, 
tornou-se a primeira paciente no mundo a receber uma vacina testada e apro-
vada contra um vírus que já ceifara 1,5 milhões de vidas. Durante onze meses, 
a humanidade estivera praticamente indefesa contra a covid-19, tal como 
acontecera quando a chamada gripe espanhola matou dezenas de milhões de 
pessoas, entre elas milhares de almas em Coventry, mais de um século antes. 
Agora, a ciência estava a ripostar. No estacionamento do hospital, os repór-
teres ajustavam os auriculares, olhavam pelas lentes das câmaras e levavam as 
notícias aos telespectadores de todo o globo: a ajuda estava a caminho.

No interior do hospital, com uma chávena de chá na ala de recobro, 
Maggie, que faria 91 anos na semana seguinte, disse aos jornalistas que  

1 https://www.rcn.org.uk/magazines/bulletin/2020/dec/may-parsons-nurse-first-vaccine- 
covid-19.
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a inoculação fora «a melhor prenda antecipada que podia ter» e comentou 
que estava ansiosa por abraçar os quatro netos depois de meses de isola-
mento.2 Antes de ser retirada da ala de cadeira de rodas por uma guarda 
de honra composta por médicos e enfermeiras, o frasco e a seringa usados 
para a injeção histórica foram levados para o Museu de Ciência de Londres. 
Aí ficariam em exposição permanente, a par de uma lanceta que perten-
cera a Edward Jenner3, o homem que, em 1796, abriu caminho à vacinação 
moderna ao inocular o filho do jardineiro contra a varíola, numa povoação 
inglesa a 110 quilómetros do lugar onde Maggie recebera o fármaco que lhe 
poderia salvar a vida. A peça, assim esperavam os curadores, contaria como, 
na hora mais negra de uma geração, a covid-19 foi extinguida pela chegada 
de uma maravilha clínica.

Aquilo que a pequena ampola não tinha como transmitir era a improba-
bilidade da sua existência no final de 2020. Embora a tecnologia em torno 
das vacinas tivesse feito progressos imensos desde as experiências de Jenner, 
o processo de criação e de testagem de um fármaco novo continuava a estar 
pejado de riscos. Um estudo de milhares de ensaios clínicos levados a cabo 
nos vinte anos anteriores à descoberta do novo coronavírus revelara que, 
mesmo com milhares de milhões de dólares de financiamento das maiores 
farmacêuticas do mundo, cerca de 60 por cento dos projetos de desenvol-
vimento de uma vacina havia fracassado.4 Em fevereiro de 2020, Anthony 
Fauci, o maior perito americano em doenças infetocontagiosas, alertara para 
o facto de que, embora as farmacêuticas e os reguladores estivessem a fazer os 
possíveis por acelerar o processo de desenvolvimento de fármacos de modo a 
responder a uma emergência, a vacina demoraria, «na melhor das hipóteses»5, 
um ano a ser produzida. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, previu que seriam precisos 18 meses para o surgi-
mento de uma vacina viável, sem contar com o tempo que fosse necessário 
para a autorização para uso público e para a distribuição pelo mundo.

2 https://www.uhcw.nhs.uk/news/landmark-moment-as-first-nhs-patient-receives-covid-19- 
vaccination-at-uhcw/.
3 https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/blog/covid-vaccine-to-go-on-display/.
4 https://www.nber.org/papers/w27176.
5 https://abcnews.go.com/Health/health-experts-warn-life-saving-coronavirus-vaccine-years/
story?id=69032902.



o mil agr e de cov entry | 19

Nove meses depois, graças aos esforços de dois cientistas da cidade alemã 
de Mogúncia, um casal que fora posto à margem, estava disponível uma 
vacina extraordinariamente eficaz, baseada numa plataforma que nunca 
antes fora usada por uma farmacêutica licenciada. Durante décadas, o casal 
acreditara que uma molécula minúscula, desprezada pelas instituições far-
macêuticas, viria a levar a cabo uma revolução na medicina ao domar os 
poderes do sistema imunitário.

Nunca imaginaram que fosse preciso uma pandemia mortífera para serem 
levados a sério.


