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Monique D’Orazio e Fábio Alber ti

A par tir da tradução para o inglês de Michael Berr y

Relatos da cidade em quarentena,  
por quem esteve na linha de frente.
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Este diário contém discussões sobre vários 

tratamentos para a COVID-19 que foram 

usados desde o início do surto em Wuhan. Não 

devem ser tomados como orientação médica. 

Para aconselhamento sobre o tratamento da 

COVID-19 , consulte o seu médico.
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I N T R O D U Ç Ã O

O vírus é o inimigo comum 
da humanidade

I

Quando fiz o login na minha conta do Sina Weibo pela primeira vez para 
escrever a postagem inicial do meu diário, certamente nunca imaginei que 
mais 59 postagens seguiriam a primeira; da mesma forma, jamais poderia 
imaginar que dezenas de milhões de leitores ficariam acordados até tarde 
todas as noites, apenas esperando para ler meu próximo texto. Muitas pes-
soas me disseram que só conseguiam finalmente dormir depois de lerem 
minha postagem do dia. Também nunca imaginei que essa coleção de pos-
tagens do diário seria compilada em forma de livro e publicada no exterior 
tão rapidamente.

Assim que completei meu texto final no diário, o governo coinciden-
temente anunciou que, em 8 de abril de 2020, a cidade de Wuhan seria 
reaberta.

Wuhan ficou sob lockdown por um total de 76 dias. O 8 de abril tam-
bém foi a data em que sites nos Estados Unidos anunciaram informações 
de pré-venda para a edição em inglês de Diários de Wuhan.

A situação toda parecia ter saído de um sonho; era como se a mão de 
Deus estivesse silenciosamente organizando tudo nos bastidores.
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25	DE	JANEIRO	DE	2020

Às vezes, a tecnologia pode ser tão perversa quanto um 
vírus contagioso.

Não sei se conseguirei enviar alguma coisa pela minha conta do Weibo.* 
Não faz muito tempo, ela foi encerrada depois que critiquei um grupo de 
jovens nacionalistas que estavam assediando pessoas nas ruas com lingua-
gem obscena. (Continuo sustentando a mesma opinião: não há nada de er-
rado em ser patriota, mas não deve ser uma desculpa para agir como um 
hooligan — tudo se resume à civilidade básica!) Tentei reclamar com a Sina, 
a empresa que administra esta rede social, mas ainda não há maneira algu-
ma de entrar em contato. Depois disso, fiquei tão decepcionada com a Sina 
que decidi desistir completamente de usar o Weibo.

No entanto, naquela época, eu nunca tinha imaginado que algo tão sé-
rio aconteceria em Wuhan: um evento que levou a cidade a se tornar o 
ponto focal de toda a nação. Wuhan acabaria sendo bloqueada, seu povo se 
tornaria vítima de preconceitos, e eu me veria em quarentena aqui. Hoje, 
o governo emitiu outra ordem: a partir da meia-noite, todos os veículos 
motorizados estão proibidos de operar no distrito central de Wuhan. É 
precisamente onde moro. Muitas pessoas me enviaram mensagens pergun-
tando como estou, enviando sua solidariedade e demonstrando preocupa-
ção. Para nós em quarentena aqui, essas mensagens comoventes significam 

* Sina Weibo é uma das redes sociais mais populares da China. Um híbrido entre Facebook 
e Twitter, o Weibo foi fundado em 2009 e atualmente possui mais de 445 milhões de usuá-
rios ativos.
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D I Á R I O S D E W UH A N

muito. Acabei de receber outra de Cheng Yongxin, editor da revista literá-
ria Harvest, sugerindo que eu comece a escrever uma série que poderíamos 
chamar de “Diários de Wuhan” ou “Notas de uma cidade em quarentena”. 
Meu primeiro instinto é pensar que, se minha conta do Weibo ainda esti-
ver ativa, talvez eu realmente devesse começar a escrever sobre o que está 
acontecendo. Seria uma maneira de as pessoas entenderem o que realmen-
te está acontecendo aqui em Wuhan.

Mas não tenho certeza nem se será possível postar este texto. Se al-
gum dos meus amigos conseguir acessá-lo on-line, deixe um comentário 
para eu saber que deu certo. O Weibo tem um recurso especial que faz o 
usuário acreditar que sua postagem foi enviada com sucesso, quando, na 
verdade, permanece invisível para outros usuários. Depois que aprendi so-
bre esse truque de programação, percebi que a tecnologia às vezes pode ser 
tão perversa quanto um vírus contagioso.

Vamos ver se esta postagem vai subir na plataforma.

26	DE	JANEIRO	DE	2020

O que você vê dos funcionários do governo em Hubei é o 
que pode esperar da maioria deles por toda a China.

Obrigada a todos por sua atenção e apoio. O povo de Wuhan ainda está em 
uma fase crítica desse surto, embora muitas pessoas já tenham saído da-
quele estado inicial de medo, desamparo e ansiedade. Podemos estar mui-
to mais tranquilos e em paz do que há alguns dias, mas ainda precisamos 
do conforto e do incentivo de todos. Já há algum tempo, todos em Wuhan 
pareciam mergulhados em um estado de paralisia, assustados e sem saber 
o que fazer; mas, pelo menos hoje, parece que as pessoas estão começando 
a romper essa situação. 

Inicialmente, eu queria percorrer o ciclo de emoções que atravessei des-
de 31 de dezembro, variando de um estado de alerta elevado até o estado 
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j A NE IR O

psicológico mais relaxado em que estou agora, mas, assim que comecei a es-
crever, percebi que seria muito longo. Então, em vez disso, vou me concen-
trar no que estou passando emocionalmente agora, com base no que está 
acontecendo, e depois gradualmente chegarei a esse “Diário de Wuhan”.

Ontem foi o segundo dia do Ano-Novo Lunar e ainda está frio, ven-
tando e chovendo lá fora. Há boas e más notícias. A boa é que o Estado está 
dando cada vez mais apoio ao esforço de combater esse vírus; há mais pes-
soal médico correndo para Wuhan para se unir aos esforços daqui etc., etc. 
Tudo isso dá ao povo um pouco de tranquilidade. Mas tenho certeza de que 
todos vocês já sabem disso.

Quanto a mim, uma boa notícia é que, até agora, nenhum dos meus pa-
rentes foi infectado. Meu segundo irmão mora muito perto do epicentro do 
surto — seu apartamento fica ao lado do Mercado de Frutos do Mar de Hua-
nan e do Hospital Central de Wuhan. Meu irmão não está com a melhor saú-
de; mesmo antes do surto, ele costumava entrar e sair do hospital, por isso 
sou muito grata por ele e minha cunhada estarem bem. Meu irmão já prepa-
rou comida saudável e legumes suficientes para durar uma semana e não pla-
neja sair do apartamento. Meu outro irmão e sua família, além de mim e 
minha filha, moramos do outro lado do rio, em Wuchang. Por aqui, o risco 
parece um pouco menor, e todos estamos bem. Embora estejamos presos em 
casa o dia todo, não nos sentimos particularmente entediados. Acho que so-
mos todos caseiros! Os únicos em nossa família que parecem um pouco 
preocupados são minha sobrinha e seu filho, que vieram de fora para visitar 
meu irmão. Originalmente, pretendiam deixar Wuhan no trem de alta velo-
cidade no dia 23, para se encontrar com o resto de sua família em Guang-
zhou. Mas, no dia em que deveriam partir, a cidade foi bloqueada e eles não 
conseguiram sair. Não está claro quanto tempo essa quarentena vai durar. 
No momento, ainda estamos no meio das festas do Ano-Novo Chinês, mas 
pode ficar complicado quando as coisas começarem a afetar o trabalho e a es-
cola. Como minha sobrinha e seu filho têm passaportes de Singapura, ontem 
receberam um aviso de que o governo singapurense estava providenciando 
um voo para levá-los de volta. Quando retornarem, eles precisarão ficar em 
quarentena por 14 dias. O fato de estarem implementando uma quarentena 
lá é um bom sinal e permite que todos respiremos com um pouco mais de 
tranquilidade. Também recebi boas notícias sobre meu ex-marido; ele havia 
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D I Á R I O S D E W UH A N

sido hospitalizado em Xangai e feito uma radiografia de tórax que mostrava 
algumas manchas nos pulmões, mas ontem descartaram algo sério e parece 
que nada mais é do que um resfriado comum, não o novo coronavírus, e ele 
receberá alta do hospital hoje. Isso também significa que nossa filha, com 
quem ele acabara de sair para jantar, não precisa mais ser segregada estrita-
mente em seu próprio quarto. Realmente espero que o dia de amanhã traga 
mais boas notícias como essa! 

Apesar disso, as más notícias continuam. Ontem, minha filha me disse 
que o pai de uma de suas amigas aparentemente contraiu o vírus (ele também 
sofria de câncer de fígado); ele foi levado ao hospital, mas não havia ninguém 
disponível para tratá-lo e ele morreu três horas depois. Deve ter acontecido 
nos últimos dois dias, e a amiga da minha filha ainda estava muito emociona-
da quando falou ao telefone. Ontem à noite, minha colega Xiao Li ligou para 
me dizer que duas pessoas do complexo habitacional da Federação de Litera-
tura e Artes da Província, onde eu moro, foram infectadas. São da mesma fa-
mília e estão na faixa dos trinta e poucos anos. Xiao Li me disse para tomar 
cuidado. O apartamento do casal infectado fica provavelmente a apenas 300 
metros de onde moro. No entanto, meu prédio dá acesso ao apartamento de-
les por uma entrada e um pátio separados, então não estou muito preocupa-
da. Apesar disso, tenho certeza de que outros vizinhos estão ficando um 
pouco nervosos. Hoje, minha colega ligou novamente e me disse que os dois 
apresentam quadros leves; portanto, vão ficar de quarentena e se tratar em 
casa. Em geral, os jovens têm organismos mais fortes e tendem a sofrer ape-
nas de infecções leves. Rezo pela rápida recuperação do casal.

A coletiva de imprensa de ontem em Hubei sobre o coronavírus se tor-
nou um trending topic na internet. Muita gente fez duras críticas àqueles 
funcionários. Os três representantes do governo pareciam totalmente 
exaustos e deprimidos e não paravam de cometer erros durante suas apre-
sentações; mas isso só mostra como as coisas estão caóticas para eles. Na 
verdade, eu meio que me sinto mal por eles. Tenho certeza de que têm fa-
miliares aqui em Wuhan, e quando tentaram assumir a culpa sobre o que 
estava acontecendo, eu realmente senti que estavam falando de coração. 

Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Olhando para trás e ana-
lisando, tudo fica bem claro: durante o estágio inicial do surto, as autorida-
des de Wuhan não levaram o vírus a sério. Antes e depois da quarentena 
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j A NE IR O

entrar em vigor, esses funcionários não conseguiram lidar com o que esta-
va acontecendo, o que provocou uma grande onda de medo na população e 
realmente fez mal a muitas pessoas aqui em Wuhan. Todos esses são as-
pectos da situação que pretendo explorar em detalhes nas postagens. Mas 
agora, o que quero dizer é que o que vimos dos funcionários do governo 
em Hubei é, na verdade, o que podemos esperar deles por toda a China: es-
tão todos basicamente no mesmo nível. Não é que sejam piores do que ou-
tras autoridades chinesas; eles simplesmente receberam uma situação pior 
para resolver. Os funcionários públicos do governo chinês sempre deixa-
ram as diretrizes escritas orientarem seu trabalho; portanto, quando você 
tira o roteiro, eles ficam sem saber como pilotar o barco. Se esse surto ti-
vesse acontecido em outra província chinesa, tenho certeza de que o de-
sempenho dessas autoridades não seria muito diferente. Pular o processo 
natural de competição leva o mundo do funcionalismo ao desastre; conver-
sas vazias sobre correção política sem a busca da verdade dos fatos também 
leva ao desastre; proibir as pessoas e a mídia de falarem a verdade leva ao 
desastre; e agora estamos provando os frutos desses desastres, um por um. 
Wuhan está sempre tentando ser a primeira em tudo, mas agora é a primei-
ra da fila a provar esse sofrimento.

(Esta foi uma postagem para compensar, escrita em 27 de janeiro de 2020.)

27	DE	JANEIRO	DE	2020

Não temos máscaras suficientes.

Gostaria de expressar novamente meus agradecimentos a todos que estão 
prestando atenção e apoio ao que está acontecendo em Wuhan, e também 
aos moradores da cidade.

Por enquanto, a maioria das pessoas não está muito preocupada com 
os grandes problemas, mas de que adiantaria? A maioria não infectada está 
tentando permanecer otimista.
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1O	DE	FEVEREIRO	DE	2020

E, ao salvá-los, espero que ele se salve também.

O tempo ainda está limpo hoje. É o oitavo dia do Ano-Novo Lunar e estou 
me sentindo um pouco nostálgica por toda a emoção que normalmente 
preenche nossa área de pátio nesta época do ano. Mais uma vez, comecei a 
olhar meu celular antes de sair da cama e vi algumas estatísticas publica-
das ontem. O resultado: continua a haver um aumento no número de casos 
confirmados e nos casos suspeitos de infecção por coronavírus; no entan-
to, a taxa de infecção claramente vem desacelerando nos últimos três dias. 
O número de pacientes com sintomas críticos também começou a dimi-
nuir. A taxa de mortalidade está se mantendo estável na faixa dos 2%, 
como antes. E o número de pacientes recuperados e de casos suspeitos des-
cartados também aumentou. É uma ótima notícia! Tudo isso demonstra 
que as medidas de quarentena tomadas ultimamente foram muito eficazes. 
Não posso confirmar que todas essas estatísticas sejam precisas, mas espe-
ro que sejam! E assim volto a dizer: se Wuhan consegue, o resto do país 
também consegue.

Agora que estou pensando, foi meu irmão mais velho quem primeiro 
me disse, pelo grupo de bate-papo da família, que esse vírus era contagio-
so. Como meus dois irmãos são professores universitários, eles geralmen-
te têm acesso a ótimas informações de seus colegas e amigos. Às 10h da 
manhã de 31 de dezembro, esse irmão mais velho me enviou um artigo in-
titulado “Caso suspeito de vírus de origem desconhecida em Wuhan” e, 
entre parênteses, a palavra “SARS”. 
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D I Á R I O S D E W UH A N

Meu outro irmão trabalha na cidade de Shenyang, no nordeste da Chi-
na, e nos convidou para ficarmos lá com ele enquanto esperávamos as coi-
sas se desenrolarem. Ele disse: “Está fazendo 20 graus abaixo de zero em 
Shenyang, e nenhum vírus sobrevive aqui por muito tempo”. Porém, meu 
irmão mais velho o lembrou: “Na verdade, foram os climas quentes que 
impediram a disseminação da SARS. Você não se lembra do que aconteceu 
em 2003?”. Um pouco depois, meu irmão mais velho enviou outra mensa-
gem confirmando que as notícias dessa nova doença eram verdadeiras e 
que um grupo de especialistas da Comissão Nacional de Saúde já havia 
chegado a Wuhan.

Meu outro irmão ficou muito abalado ao saber, pois mora muito perto 
do Mercado de Frutos do Mar de Huanan,* o epicentro do surto. Não vi 
esses textos até o meio-dia e, quando o fiz, imediatamente disse a ambos 
para evitar hospitais por enquanto. Meu irmão não está com a melhor saú-
de e muitas vezes vai ao Hospital Central de Wuhan para consultas, onde 
há uma concentração de pacientes com sintomas semelhantes aos de gripe. 
Ele rapidamente enviou outra mensagem dizendo que tinha dado uma 
olhada pelo lado de fora e que o Hospital Central parecia quieto como sem-
pre, sem repórteres, como ele imaginou que estaria. Não foi muito depois 
disso que comecei a receber vídeos de amigos relatando a situação no Mer-
cado de Huanan e no Hospital Central. Encaminhei imediatamente as no-
tícias para o grupo da família. Lembrei meu irmão de sempre usar máscara 
ao sair e vir ficar no meu apartamento depois do Ano-Novo para evitar 
aquela área por enquanto, pois moro no distrito de Jiangxia, um pouco 
mais longe de Hankou. Apesar disso, ele disse que esperaria para ver, pois 
não achava que fosse nada tão preocupante, nem que o governo fosse blo-
quear informações sobre o que estava acontecendo; seria um grande golpe 

* O Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan é um mercado de animais vivos e fru-
tos do mar, localizado no distrito de Jianghan, em Wuhan. Durante o surto inicial do novo 
coronavírus, dois terços do primeiro grupo de 41 pacientes foram identificados como tendo 
visitado o mercado. Vários especialistas apontaram evidências de que a fonte do vírus pode-
ria estar ligada a morcegos ou pangolins (mamíferos comedores de formiga com uma carapaça 
formada por escamas) vendidos no mercado. O mercado foi fechado em 1o de janeiro de 2020, 
após o início do surto.
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1o	DE	MARÇO	DE	2020

Ainda teremos de chorar muito mais do que já choramos.

Como nos distanciamos cada vez mais do Ano-Novo Lunar, eu decidi usar o 
calendário Ocidental em lugar do calendário lunar para datar as postagens.* 

O tempo continua a oscilar entre bom e nublado, o que aumenta ainda 
mais o nervosismo de muita gente. Só agora percebo que hoje é domingo. 
Quando você está confinada em casa o tempo todo, um dos maiores proble-
mas é que você perde completamente a noção do tempo. Geralmente eu 
nem sei dizer que dia é, e tenho ainda mais problemas para me lembrar em 
que dia da semana estamos. Quando vou poder sair? Quando vão reabrir a 
cidade? Essas são as perguntas que mais martelam em nossas cabeças nos 
dias de hoje. Agora todos podem ver claramente que as coisas estão melho-
rando com o coronavírus. Todas as pessoas na China estão colaborando 
para ajudar Wuhan a superar esse período difícil. Nós conseguiremos passar 
por isso; todos em Wuhan estão confiantes de que conseguiremos. O pro-
blema é que nós ainda não sabemos quando nossa vida voltará ao normal de 
novo. As pessoas não falam de outra coisa em suas conversas privadas.

Já faz 42 dias que meu irmão não pisa no lado de fora do seu aparta-
mento. Eu pelo menos posso ir ao meu quintal quando preciso tomar um 

* Na edição chinesa original do Diários de Wuhan, todas as entradas de 25 de janeiro até 29 
de fevereiro foram datadas de acordo com o calendário lunar. A partir de 1o de março, as datas 
das entradas seguem o calendário ocidental. Por sugestão da autora, esta edição utiliza exclu-
sivamente datas do calendário ocidental.
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D I Á R I O S D E W UH A N

pouco de ar fresco, ou quando quero caminhar um pouco. Pelo menos a 
área do quintal é segura. Hoje a minha filha exibiu suas habilidades culiná-
rias em algumas fotos do chat da nossa família. Ela sempre se queixa dizen-
do o quanto acha irritante cozinhar, mas apesar disso ainda se esforça para 
manter uma certa qualidade de vida. A carne de porco refogada com mo-
lho de soja que ela acabou de cozinhar está demais! Na foto em que a mi-
nha filha mostrou seu prato, o pai dela colocou uma sequência de elogios 
entusiasmados. Às vezes, imaginar que a geração mais jovem seja capaz de 
fazer essas coisas é difícil para nós. Minha filha disse que já havia salvado 
um monte de receitas culinárias on-line. Acho que nossos filhos não preci-
sam que seus pais os ensinem a cozinhar; eles podem contar com a ajuda 
de grandes professores na internet.

Enquanto o tempo passa, porém, coisas bem tristes continuam acon-
tecendo. Essa catástrofe realmente nos esmagou. Nós hoje choramos por 
qualquer motivo. Uma amiga me enviou um vídeo feito na comunidade 
onde ela vive. Um cidadão estava expressando seus agradecimentos a um 
líder local, e esse líder chorava feito um bebê. Um dos comentários posta-
dos abaixo do vídeo dizia: “A população de Wuhan derramou este mês as 
lágrimas de uma década”. Há muita verdade nesse comentário. Essas lágri-
mas não são apenas de tristeza; são provocadas por centenas de emoções 
diferentes. Mas não espere que as pessoas que derramam essas lágrimas 
marchem à frente cantando canções de triunfo ou que reúnam suas forças 
e anunciem ao mundo que alcançaram a vitória — pois o nosso sofrimento 
ainda está longe de terminar.

Hoje, às cinco da manhã, morreu Jiang Xueqing,* diretor do Hospital 
Central de Wuhan, onde Li Wenliang trabalhava. Ele tinha 55 anos e es-
tava no auge da sua carreira.

Um médico meu amigo me enviou uma mensagem sobre o dr. Jiang 
Xueqing, informando-me que o dr. Jiang foi um renomado especialista em 
câncer de mama e de tireoide na China. Muitos profissionais da medicina 
tiveram suas vidas tragicamente ceifadas durante essa epidemia. Em 

* Jiang Xueqing (1964-2020) foi um médico extremamente respeitado do Hospital Central 
de Wuhan, especialista em câncer de mama e de tireoide. Ele também exerceu várias funções 
administrativas e de liderança dentro do hospital.
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conversas privadas, alguém compartilhou comigo a história por trás da 
morte do dr. Jiang Xueqing, e sem dúvida foi terrível demais para ser des-
crito em palavras. A natureza trágica do que aconteceu não diz respeito 
apenas à perda da vida dele, mas também a aspectos de sua história sobre 
os quais nós não temos permissão para falar.

Com muita dificuldade e grande lentidão, o quadro da epidemia em 
Wuhan finalmente começa a mudar para melhor. Centenas de casos sus-
peitos e confirmados continuam a aparecer todos os dias. Um médico 
meu amigo ficou um tanto triste por causa dos números que via, e se ba-
seou neles para fazer uma previsão: “Acho que ainda precisaremos de 
mais dez dias antes de testemunharmos uma mudança relevante, mas 
provavelmente levaremos mais um mês para conseguir controlar isso; de-
pois serão necessários mais dois meses para que possamos erradicar esse 
vírus completamente”.

Eu tenho recebido muitas mensagens a respeito de um terapeuta cha-
mado Li Yuehua, que todos dizem ser capaz de operar milagres. Comenta-se 
que o seu método de injeção em pontos de acupuntura pode curar o novo 
coronavírus, e que, além disso, ele administra o tratamento sem usar ne-
nhum equipamento de proteção e ainda assim não é atingido pelo vírus. 
Tenho um amigo que leciona no Instituto de Medicina Chinesa, e entrei 
em contato com ele para lhe pedir uma opinião a respeito do assunto. Sua 
resposta foi a seguinte:

1.	 Não	importa	agora	saber	se	Li	Yuehua	tem	ou	não	uma	licença	oficial	para	pra-
ticar	medicina;	a	questão	principal	é	saber	se	o	seu	método	de	tratamento	fun-
ciona.	Se	esse	método	for	eficaz,	então	devemos	deixar	que	ele	comece	a	
tratar	os	pacientes.	Afinal	de	contas,	não	deveríamos	todos	estar	à	procura	de	
soluções	práticas	nesse	momento?

2.	 Há	uma	porção	de	colegas	médicos	cuja	capacidade	para	a	prática	é	obstruí-
da	pelo	fato	de	que	eles	não	têm	uma	licença	médica	oficial.	Pelo	que	sei,	co-
legas	médicos	aptos	agora	podem	obter	uma	licença	de	duas	maneiras:	uma	é	
passar	por	um	programa	de	capacitação;	a	outra	é	apresentar	uma	prova	de	
especialização.

3.	 Algumas	repartições	públicas	responsáveis	pela	concessão	de	licenças	fazem	
o	possível	para	ignorar	fatos	empíricos.	Em	vez	disso,	buscam	apenas	reprimir	

Miolo - Os diários de Wuhan - OGF - 03.indd   149Miolo - Os diários de Wuhan - OGF - 03.indd   149 20/08/2020   15:3120/08/2020   15:31

17



D I Á R I O S D E W UH A N

esses	colegas	terapeutas.	Eles	alegam	agir	assim	em	nome	da	imparcialidade,	
mas	está	claro	que	muitos	deles	têm	um	motivo	oculto.	Parece	claro	que	Li	
Yuehua	pratica	a	medicina	ilegalmente.	Contudo,	se	ficar	provado	que	o	seu	
método	de	tratamento	traz	benefícios	aos	pacientes	atingidos	pelo	novo	co-
ronavírus,	as	autoridades	competentes	devem	tratar	o	seu	caso	de	maneira	di-
ferente	e	abrir	uma	exceção	para	que	ele	trate	pacientes.	Se	o	método	de	Li	
Yuehua	funciona,	as	questões	relacionadas	a	suas	credenciais	médicas	não	
devem	barrar	a	sua	aplicação.

Os comentários do meu amigo fazem sentido. Certa vez fui me consul-
tar com um médico de medicina chinesa a fim de resolver um problema no 
meu pé. O tratamento que ele prescreveu foi incrivelmente caro, e os remé-
dios que ele me receitou só fizeram piorar a minha situação! No final, procu-
rei um médico formado na medicina ocidental para resolver o problema.

Como muitas pessoas, eu também acredito que se Li Yuehua diz que 
pode tratar o coronavírus com o seu método, por que fazer tanto estardalha-
ço a respeito do assunto? Não podíamos pelo menos deixá-lo tentar? Afinal, 
nós estamos lidando com uma situação de emergência das mais graves.

2	DE	MARÇO	DE	2020

No futuro, as pessoas precisarão tomar conhecimento 
dos sofrimentos que os habitantes de Wuhan tiveram de 

suportar.

Está chovendo novamente, e o dia está extremamente nublado. Parece fa-
zer tanto frio quanto na ocasião do Ano-Novo Lunar. Um dos meus cole-
gas encarou a chuva para me trazer pães cozidos no vapor, rolinhos 
primavera e outras comidas. Eu moro faz 30 anos no complexo da Federa-
ção de Literatura e de Artes, e meus vizinhos e colegas sempre cuidaram 
de mim; sou especialmente grata a eles por isso. Hoje vou comer pães 
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cozidos no vapor e uma tigela de mingau de aveia. Como eu já disse, cozi-
nhar para uma pessoa não tem muita graça.

Nesses tempos, me acostumei a atravessar a noite acordada e ir dor-
mir pela manhã. Quando vi as mensagens que o meu amigo médico havia 
me enviado já era meio-dia. Ontem esse meu amigo estava mal-humorado, 
mas hoje, ao contrário, parece bastante entusiasmado. Isso porque ele en-
tendeu o motivo do aumento de novos casos de ontem; a maioria deles veio 
de um grupo de 233 presidiários que testaram positivo. Então hoje, pela 
primeira vez, o número de novos casos caiu para menos de 200; novos ca-
sos suspeitos também caíram para menos de 100. Nas palavras do meu 
amigo médico: “Existe agora a esperança de que dentro de dois ou três dias 
nós possamos ingressar num novo período de diminuição de casos (ou seja, 
menos de 100 novas infecções no intervalo de um dia) na trajetória desse 
vírus”. Isso reacende as esperanças dos habitantes de Wuhan. Isso signifi-
ca que poderão reabrir a cidade antes do que se esperava? É tudo o que os 
nove milhões de habitantes de Wuhan mais desejam. Perguntei a respeito 
desse assunto ao meu amigo essa noite, e ele disse que ainda deve levar 
duas semanas. Isso seria um pouco antes do que se esperava. Pelo menos 
nós não teremos de continuar nessa situação até abril.

Hoje percebi muita gente usando na internet a expressão “cidade da 
tristeza” para descrever Wuhan. Na minha opinião, isso não chega nem 
perto de descrever a gravidade da situação. Nós podemos chegar um 
pouco mais perto da realidade se empregarmos a expressão “tristeza 
cruel”. Releia as últimas palavras de Chang Kai e você saberá o signifi-
cado de tristeza cruel. Alguns dias atrás, li um artigo a respeito da expe-
riência vivida por um profissional de saúde de Guangdong quando ele 
chegou a Wuhan para prestar ajuda. Fazia parte do artigo o seguinte tre-
cho: “Eu me lembro que no segundo dia do Ano-Novo Lunar fui desig-
nado para a unidade de terapia intensiva, por volta do meio-dia; dentro 
de duas ou três horas, três pacientes já haviam morrido. Nessa mesma 
noite, outras duas pessoas perderam a luta contra o coronavírus. Houve 
um dia em que um paciente deu entrada na emergência, mas morreu an-
tes mesmo que pudéssemos levá-lo a uma sala. O número de pacientes 
nesses dias era simplesmente grande demais; no pior momento nós che-
gamos a atender diariamente entre 1.500 e 1.600 pacientes com febre”. 
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E essa é a situação em apenas um hospital de Wuhan; multiplique isso 
por todos os outros hospitais da cidade.

E quanto aos jornalistas que deram cobertura aos acontecimentos aqui 
em Wuhan — eles ainda estão fazendo suas matérias investigativas? Esse 
é um trabalho de extrema importância para nós da cidade. Agora que as 
coisas estão começando a mudar, a investigação desses jornalistas em bus-
ca da verdade precisa estar na ordem do dia. Caso contrário, o momento se 
perderá e toda a dor e a tristeza que experimentamos desaparecerão com 
ele. É preciso que esses jornalistas investiguem o que realmente aconte-
ceu: Quem foi o responsável pelos 20 dias de atraso na resposta inicial à 
epidemia? Esses 20 dias custaram a vida de mais de 2 mil pessoas e provo-
caram o adoecimento de milhares delas, e nem se sabe ao certo se conse-
guirão sobreviver. Nove milhões de pessoas terminaram confinadas em 
suas casas, em quarentena, e cinco milhões de pessoas foram obrigadas a 
se manter fora de Wuhan, sem poder voltar para casa. Por isso queremos 
saber quem está escondendo a verdade de nós!

Após 40 dias de quarentena, as pessoas estão testando o seu limite 
psicológico; isso é algo que me preocupa bastante desde o início. Eu li um 
artigo intitulado “Nove milhões de tipos diferentes de corações partidos 
em Wuhan” — isso é que é título! O artigo contém histórias selecionadas 
entre dezenas de postagens de pessoas de Wuhan que escreveram textos 
na internet a respeito de suas experiências difíceis. Liberar as emoções fa-
lando ou escrevendo é uma válvula de escape psicológica importante para 
lidar com o estresse; na verdade, em parte é por esse motivo que escrevo 
esse diário dia após dia. Contudo, de tempos em tempos o rótulo “energia 
positiva”* continua sendo empurrado para indivíduos que tentam apenas 
encontrar uma saída e desabafar.

Vários repórteres me entrevistaram nos últimos dias. Um deles me fez 
uma pergunta que considerei bastante interessante: “Durante essa 

* “Energia positiva” (zheng nengliang) faz referência a um conceito político cunhado pelo 
secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, em 2012. É geralmente relacio-
nado a discursos de teor “politicamente correto” e se alinha aos pontos de vista e políticas do 
Partido Comunista Chinês. O discurso público que desafia ou discorda da linha seguida pelo 
partido é considerado “energia negativa” (fu nengliang).
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epidemia, quais são as pessoas ou coisas que foram negligenciadas?”. Agora 
que tive algum tempo para pensar nisso, sinto que muitas pessoas e coisas 
foram negligenciadas. Quando essa epidemia começou, o lockdown foi im-
posto com muita afobação à cidade inteira. Foi como tentar vedar um gran-
de cesto de madeira sem fundo e com uma centena de buracos: o tempo todo 
o governo fazia o possível para tentar impedir que a água escoasse pelo fun-
do; entretanto, não restou ninguém para parar o vazamento pelas centenas 
de buracos. Temos de agradecer a todos os voluntários que se apresentaram 
para ajudar a vedar a cidade — pessoas como Wang Yong, Wu You, Liu 
Xian. Esses jovens voluntários foram realmente incríveis. Se não fosse por 
eles, quem sabe quanta tragédia mais teria se abatido contra Wuhan?

Hoje aprendi mais uma expressão: “desastre secundário”. O lockdown 
em Wuhan foi um mal necessário, nós não tivemos escolha a não ser su-
portá-lo; mas depois de um longo período de quarentena é preciso sem dú-
vida contar com um plano geral — caso contrário, haverá consequências 
difíceis de imaginar. Se as autoridades governamentais não souberem lidar 
de maneira séria com a questão do sustento das pessoas, se não colocarem 
em prática medidas para lidar com as dificuldades de natureza econômica 
que atingiram muitas pessoas saudáveis, eu acredito que os problemas que 
nos aguardam mais à frente resultarão em outra “epidemia”. As pessoas 
têm comentado bastante esse assunto ultimamente.

Na noite passada, um colega de classe me encaminhou uma carta de 
apelo que teve grande repercussão no WeChat, pois levanta a questão dos 
trabalhadores migrantes. A carta é esta:

O povo é o coração da nação, o povo necessita de comida para sobreviver, o 
governo é o governo do povo, o povo sustenta a nação com o suor do seu 
trabalho. Enquanto combatemos essa epidemia, recorremos a várias agên-
cias do governo para que seja estabelecida uma comissão de trabalho volta-
da para o emprego do trabalhador migrante. Nesse momento, todos em 
Hubei estão impedidos de deixar a província; as empresas localizadas fora 
de Hubei estão cancelando seus contratos com trabalhadores de Hubei, e 
há casos em que esses trabalhadores são sumariamente recusados para em-
pregos. Dentro de 30 dias, quando as restrições começarem a ser retiradas 
em regiões de Hubei nas quais o vírus está sob controle, nós precisaremos 
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ter ônibus do governo ou voluntários que possam levar trabalhadores dire-
tamente a um local de trabalho, a fim de evitar que eles sejam colocados em 
quarentena por mais duas semanas assim que chegarem. Se o governo não 
der a devida atenção a esse problema, trabalhadores migrantes de Hubei 
acabarão sendo substituídos por trabalhadores de outras províncias, o que 
causará desemprego generalizado entre os trabalhadores de Hubei. Esse 
será um enorme efeito colateral da epidemia de coronavírus, e é necessário 
que o governo o enfrente. Muitos trabalhadores não possuem economias, e 
eles não conseguiram obter nenhum ganho esse ano devido à epidemia. As 
famílias precisam comer. O que eles farão? O governo tem de ajudar a esti-
mular a disponibilidade de trabalhadores de Hubei nas áreas não afetadas, 
e encorajar empresas a contratarem esses trabalhadores. Cabe ao governo 
tranquilizar esses trabalhadores e ajudar no acesso a oportunidades de em-
prego, e cabe às empresas providenciar transporte, acomodações na qua-
rentena e equipamentos de proteção. Trata-se de solicitações bastante 
razoáveis; afinal, nem todas as pessoas em Hubei foram infectadas. Ao mes-
mo tempo que dá combate ao coronavírus, o governo precisa tomar medi-
das para garantir que a subsistência das pessoas seja preservada. Para 
muitas famílias de trabalhadores migrantes, não trabalhar hoje significa 
passar fome amanhã!

3	DE	MARÇO	DE	2020

Você precisa nos dar uma explicação.

O tempo continua nublado, faz um pouco de frio, e está ventando. Esta 
manhã, um vizinho me enviou uma fotografia. Sob a foto havia uma men-
sagem que dizia: “As begônias na sua varanda estão desabrochando, mas 
parece que o seu WeChat foi desativado”. Estou acostumada a ver meus 
posts no WeChat serem retirados. Mas saber que as minhas begônias es-
tão f lorescendo é realmente excitante.
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Falei com um dos meus amigos médicos sobre a situação atual da epi-
demia de coronavírus, e ele agora se mostra extremamente otimista com 
relação ao andamento das coisas: “Tudo agora parece muito mais claro a 
respeito do coronavírus. Confirmando as boas notícias de dois dias atrás, 
ontem as coisas continuaram melhorando. A soma total de novos casos 
confirmados e suspeitos não chegou a 200 pessoas. Houve uma redução 
bastante significativa de casos suspeitos. Nos próximos dois dias, a expec-
tativa é de que o número de novos pacientes caia para menos de 100. De 
acordo com essas estatísticas, controlar a propagação do coronavírus pas-
sa a ser uma meta que podemos alcançar! A partir dos progressos que ob-
tivemos nós vamos nos dedicar a melhorar os resultados do tratamento, 
para diminuir ainda mais a taxa de mortalidade e encurtar o quanto for 
possível o período de hospitalização”.

Claro que é absolutamente essencial diminuir a taxa de mortalidade. 
No entanto, notícias de mais mortes continuam a chegar, o que é uma pena. 
Uma notícia que chocou muita gente hoje foi a da morte do dr. Mei Zhong-
ming, do Hospital Central. Ele foi diretor-assistente no departamento dr. Li 
Wenliang. Era um oftalmologista extremamente habilidoso, e tinha apenas 
57 anos. Era muito solicitado em virtude da sua especialidade.

Não deve haver em toda Wuhan um hospital que tenha sido mais exi-
gido do que o Hospital Central. Localizado muito próximo do Mercado de 
Frutos do Mar de Huanan, foi o primeiro que teve contato com pacientes 
vitimados pelo novo coronavírus. A primeira leva de pacientes com sinto-
mas severos foi toda enviada a esse hospital para tratamento. No início, 
quando as pessoas não sabiam absolutamente nada sobre o vírus, os médi-
cos tornaram-se basicamente uma primeira barreira humana de defesa. Es-
ses médicos (e seus administradores) só se deram conta do horror que esse 
vírus representava quando começaram, um após o outro, a sucumbir dian-
te da doença. Porém já era tarde demais.

Eu ouvi dizer que mais de 200 profissionais de saúde do Hospital 
Central foram infectados pelo coronavírus; muitos deles estão sofrendo de 
sintomas graves. Todos eles estão incluídos na primeira leva de pacientes 
infectados pelo novo coronavírus. Algum tempo atrás, surgiu uma notícia 
informando que Li Wenliang foi censurado por se manifestar a respeito do 
assunto. “A partir de 2 de janeiro, o hospital solicitou que nenhum dos seus 
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funcionários discutisse publicamente essa doença; eles foram proibidos de 
postar fotos ou textos que mais tarde pudessem ser considerados evidência 
do vírus. Somente em mudanças de turno os profissionais da saúde tinham 
permissão para trocar verbalmente informações sobre pacientes com cole-
gas para que o tratamento prosseguisse. Quando os pacientes chegavam 
em busca de ajuda médica, os médicos eram forçados a permanecer em 
completo silêncio quanto a essa possível epidemia”.

Outra agência de notícias, Chutian New Media, publicou também um 
artigo sobre o Hospital Central: “O Hospital Central de Wuhan já se tor-
nou um dos hospitais com o maior número de profissionais da área de saú-
de infectados: todos os três diretores-assistentes do hospital estão 
infectados, bem como o seu diretor de enfermagem; os diretores de várias 
das suas especialidades clínicas estão atualmente dependendo de oxigena-
ção por membrana extracorporal para se manterem vivos; diversos médi-
cos-chefes estão em respiradores, e muitos dos profissionais médicos que 
trabalham na linha de frente enfrentam sintomas graves, que os deixam a 
um passo da morte”. Embora eu não possa ir ao hospital pessoalmente a 
fim de confirmar esses dados, não há dúvida de que as perdas humanas no 
Hospital Central foram particularmente devastadoras.

Os habitantes de Wuhan continuam bastante deprimidos. Outro mé-
dico amigo meu disse que essa tristeza e essa depressão alimentam nas 
pessoas um sentimento de incerteza com relação ao futuro, o que as faz 
cair facilmente num estado de insegurança psicológica. Além disso, é pre-
ciso considerar também a questão do sustento das pessoas; a maioria delas 
não conta com nenhum tipo de renda no momento. Elas não sabem quan-
do poderão voltar ao trabalho, não sabem nem mesmo quando finalmente 
poderão sair à rua de novo, e isso fez com que todos se sentissem perdidos. 
Quando estamos perdidos, tateando no escuro e sem o poder de controlar 
o nosso próprio destino, acabamos perdendo o nosso senso de segurança 
mais fundamental.

Especialistas da área de psicologia afirmam que o verdadeiro trauma co-
meça a emergir só depois que você se retira de um local de perigo imediato.
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Um lugar chamado Wuhan

Esse lugar chamado Wuhan sempre foi citado pelas pessoas como a “Cida-
de do Rio”. O motivo para isso naturalmente tem a ver com o fato de que a 
cidade se localiza às margens do Rio Yangtze. Na verdade, “Cidade do 
Rio” não é um nome ruim para Wuhan. É a capital da Província de Hubei, 
algumas vezes chamada de “província de mil lagos”, porque lá existem 
pelo menos 100 extensões de água a cercá-la. Esses lagos são como lindos 
ornamentos de pérolas e jade adornando Wuhan; quando o vento sopra, 
você pode até ouvir o som delas retinindo. Os moradores mais antigos são 
capazes de ouvir isso — é o som do rio em movimento e das ondas dos la-
gos reagindo ao açoite do vento.

Em tempos muito antigos, Wuhan fazia parte do Reino de Chu; por 
esse motivo, os habitantes de Wuhan gostam de se referir à sua cidade 
como “a Terra de Chu”. As pessoas em Wuhan realmente adoram Chu. 
Isso porque a população de Chu era conhecida por seu espírito militar. Eles 
tinham um romantismo desenfreado e uma vontade férrea, duas qualida-
des apreciadas pelos nativos de Wuhan. Isso, é claro, talvez se deva ao fato 
de as pessoas de Wuhan já carregarem em si genes Chu, motivo pelo qual 
sentem tanto orgulho de serem Chu.

Desde que surgiu o conceito de “cidade grande”, Wuhan sempre foi 
uma das cidades mais conhecidas da China. Acho que Wuhan é a sétima 
maior cidade da China, atrás apenas de Pequim, Nanjing, Xi’an, Xangai, 
Tianjin e Guangzhou. As primeiras três dessas cidades possuem raízes 
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culturais profundas, porque são antigas capitais; as três últimas têm as 
economias mais desenvolvidas, pelo fato de se localizarem ao longo da cos-
ta. Wuhan nunca foi capital da China e não está no oceano; é uma cidade 
sobre as águas, bem no meio do Rio Yangtze. A província do interior de 
Hubei onde se localiza é diferente de praticamente todas as outras provín-
cias que se localizam na região fronteiriça, por isso não surpreende que 
seja classificada logo abaixo das outras seis cidades.

Contudo, em meio a essa vasta nação da China, não é pouca coisa o 
fato de Wuhan conseguir manter a sua posição como “terra central”. Os 
corredores e ruas de Wuhan são como raios que emanam e brilham em 
cada canto dessa nação. Se você os desenhasse através do mapa da China, 
eles se assemelhariam a raios de sol lançados em todas as direções. E 
Wuhan representa o sol nesse mapa.

Wuhan se localiza no coração da China, portanto, o transporte para 
dentro e para fora da cidade é extremamente prático. Aonde quer que vá, 
você nunca se sente muito longe; afinal, em termos de distância, não exis-
te uma grande diferença entre lugares próximos e distantes. Essa impres-
são se intensificou ainda mais nos últimos anos, com a abertura de mais 
linhas ferroviárias e vias expressas. Não importa aonde vá, você pode che-
gar à maioria das grandes cidades da China em cerca de quatro horas par-
tindo de Wuhan, de trem. É ainda mais conveniente para os habitantes de 
Wuhan fazer viagens curtas de carro; você pode ir a muitos lugares em via-
gens a passeio. Muita gente em Wuhan tem grande orgulho disso. Em ra-
zão da sua localização central, Wuhan também é chamada de “ponte para 
nove províncias”.

Houve um tempo em que as pessoas se referiam a Wuhan (especifica-
mente a Hankou, seu distrito) como “a Chicago da China”. Isso se deu em 
virtude da grande semelhança entre o ritmo de desenvolvimento de Wuhan 
e o de Chicago; contudo, essa designação parece ter desaparecido com o 
passar do tempo. Eu nunca fui a Chicago, por isso não posso dizer com cer-
teza onde estão as semelhanças e as diferenças entre as duas cidades.

Se Wuhan fosse uma pérola, o Rio Yangtze seria o colar que atraves-
sa a pérola, pois ele passa diretamente pelo coração da cidade. O maior 
afluente do Yangtze, o Rio Han, passa pelo centro de Wuhan e encontra o 
Yangtze próximo ao pé da Montanha Tortoise. Esses dois rios dividem 
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Wuhan em três cidades: Hankou, Wuchang e Hanyang. Essas três áreas 
foram construídas às margens desses rios, e foram projetadas para serpen-
tear paralelamente à água corrente. É por esse motivo que a maioria das 
pessoas em Wuhan tem senso de direção tão tosco. Sempre que alguém 
pede orientações para ir a algum lugar, as pessoas de Wuhan costumam 
responder: “é subindo aqui”, ou “é descendo aqui”; ou então “desça por 
aquele caminho” ou “tome aquele caminho para cima”. Quando elas dizem 
“suba”, referem-se ao f luxo do Yangtze quando corre para cima; quando 
dizem “desça”, é referência ao rio quando corre para baixo. Por esse deta-
lhe já se pode perceber que o impacto de viver sobre a água é profundo para 
os habitantes de Wuhan.

Houve um tempo em que Wuhan tentou claramente fazer de Hankou 
um distrito comercial, de Wuchang um distrito cultural, e de Hanyang um 
distrito industrial; isso foi parte de um plano para enfatizar as diferentes 
características de cada cidade.

As áreas mais movimentadas na cidade estão todas localizadas na re-
gião norte, em Hankou. Lugares como a Estrada Jianghan, a Ponte das Seis 
Faixas e a relativamente famosa Estrada Hanzheng localizam-se todas aqui. 
Eu me lembro que há muito tempo as pessoas que viviam em Wuchang e 
em Hanyang tinham de pegar ônibus ou balsa para ir a Hankou quando 
queriam comprar presentes para a família. Hoje em dia as zonas de comér-
cio de Wuchang e de Hanyang são bastante robustas, mas as pessoas não 
conseguem abandonar a ideia de que as coisas em Hankou são mais baratas 
e de melhor qualidade, por isso todos ainda gostam de ir para o lado norte 
do rio para fazer compras.

Comparada com o frenético distrito de Hankou, Wuchang, que se si-
tua ao sul do rio, é bem mais desanimada. O que mais atrai a atenção nes-
se distrito é o seu grande número de universidades e seus centros de 
pesquisa de alto nível. Minha universidade, a Universidade de Wuhan, 
com sua longa tradição e seu lindo campus, localiza-se em Wuchang. A 
Universidade de Wuhan sempre foi muito conceituada em todo o país em 
virtude do elevado nível de suas realizações acadêmicas.

Quanto a Hanyang, que sempre foi um distrito industrial, ainda hoje 
fica atrás de Hankou e Wuchang. Espremida entre o Rio Yangtze e o Rio 
Han, Hanyang sempre pareceu ser a região menos notada da cidade. Teve 
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o seu momento de fama com a construção do Arsenal Hanyang no início 
do século XX. Todos os que serviram no exército já tiveram o selo “Feito 
em Hanyang” estampado em seu equipamento. Até hoje Hanyang conti-
nua famosa por seus produtos manufaturados. Alguns anos atrás, Wuhan 
começou a desenvolver uma novíssima zona industrial modernizada, tam-
bém situada em Hanyang.

Não sei exatamente em que ano foi tomada a decisão de dar a cada dis-
trito uma característica distinta; talvez tenha sido na época em que Zhang 
Zhidong (1837-1909) foi governador da região. Com o passar do tempo, po-
rém, a modernização transformou todas as três cidades drasticamente.

Poucas cidades foram abençoadas com uma natureza tão bela quanto 
a de Wuhan. As ricas planícies de Jianghan emolduram toda Wuhan. As 
planícies cercam a cidade com uma nudez adornada por incontáveis lagos 
de grande beleza, espalhando esplendor e frescor pela região inteira. Esses 
dois grandes rios — o Han e o Yangtze — correm através do centro da ci-
dade e se encontram, enquanto inúmeras colinas adornam os dois lados do 
rio como peças de xadrez. Wuhan é uma cidade com forte sensibilidade 
moderna, e ainda assim permanece cercada por montanhas e rios e deco-
rada pelo cenário dos cem lagos. Suas águas rubras e suas colinas verdes, 
gaivotas do Lago Liudi e arranha-céus, pontes e teleféricos, torres e gigan-
tescas telas com iluminação LED — tudo converge e se mistura numa ta-
peçaria em movimento. Wuhan foi presenteada com dádivas naturais 
incríveis do meio ambiente; com um planejamento cuidadoso e projetos de 
construção razoáveis, Wuhan pode facilmente se tornar uma das cidades 
mais belas do mundo.

Como tantos outros centros urbanos conhecidos, Wuhan não é ape-
nas um polo comercial; é também um centro industrial e de referência em 
pesquisa e educação. A cidade suportou os infortúnios da história e teve a 
sua cota de sangue e lágrimas; passou pela humilhação de ter concessões 
estrangeiras estabelecidas aqui, e foi palco de célebres histórias de resis-
tência; passou por um boom na área de construção e também pela ridícula 
Revolução Cultural   — tem lugar para heróis e para prostitutas. Aqui as 
águas nunca param de correr, o trânsito nunca cessa, e as luzes de neon 
nunca perdem força. Aqui há hotéis de luxo e mercados movimentados; be-
las paisagens e árvores verdejantes contrastando com paredes vermelhas e 
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a poluição ambiental. A cidade tem seu lado tranquilo e belo; é o lar do 
novo rico e também dos pobres e dos indigentes. Todas as facilidades que 
uma cidade moderna pode oferecer, mas também todos os problemas en-
frentados por uma cidade grande. Tudo isso se encontra aqui, nesse lugar 
chamado Wuhan.
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