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[Bannon：] 

Jack, eu sei que você tem mais uma pergunta, mas eu só quero perguntar à Dra. 

Yan, quero trazê-la de volta. 

Dra. Yan, você disse isso quando o conhecemos, meses e meses atrás, e então 

veio a público pela primeira vez, que você não acha que algum dia haverá uma 

vacina para isso, o doutor Tritto diz ‘ei, no máximo vai ser uma vacina que talvez 

resolva 3 ou 4 deles’. 

Onde você acha que estamos até que o PCCh libere a sequência original do 

genoma? você acha que algum dia receberemos uma vacina? 

 

[Dr. Yan：] 

Acho que não. 

Então, deixe-me enfatizar esse problema, primeiro, você deve entender que 

vacina não é apenas um termo mágico que você diz “nós temos vacina para que 

possamos fazer com que todos os problemas desapareçam”, não, não é assim, a 

vacina é um grande problema que você tem que estudar completamente o 

patógeno e então entender a fraqueza e também entender como ele reage aos 

corpos humanos, e visando esse tipo de resultado, é possível desenvolver alguma 

vacina para superar o patógeno. 

Agora, primeiro, podemos dizer que temos um novo coronavírus com alto índice 

de mutação então, esse vírus se espalhou por todo o mundo e é muito difícil para 

nós, agora, entender quantos sorotipos existem e por quanto tempo eles podem 

induzir os diferentes tipos de anticorpos, e quanto tempo esses anticorpos duram 

em corpos humanos, e se estes os anticorpos estão todos neutralizando o vírus ou 

apenas alguns anticorpos que funcionam apenas como proteção parcial ou mesmo 

nenhuma ajuda para o corpo humano. 

Não sabemos todas essas respostas e também a outra coisa é voltar ao estágio 

inicial desse surto, de dezembro a janeiro até mais tarde, o governo chinês tinha 

muitos pacientes, certo? milhares e milhares, mas eles primeiro esconderam o 

número de casos e também não forneceram a sequência do genoma para o mundo. 

Então, isso significa que tínhamos alguma hipótese naquela época de estudar esse 

vírus completamente, mesmo antes de ele ir para outros países como os EUA para 

o grande surto, mas esta informação crítica foi escondida pelo governo chinês, 

eles até pediram para as pessoas destruírem essas amostras de vírus e eu trabalhei 

em Hong Kong, o evento do governo chinês não quis fornecer as amostras para 

nós fazermos a análise. 
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Então, basicamente, embora usem nosso instituto, eles ainda temem que as 

amostras revelar-se, talvez como eu, vá para os EUA para que as pessoas saibam 

o que foi feito. 

E também a outra coisa, o mais importante é que eles nunca fazem apenas uma 

estirpe de vírus, então, imagine que há muitas estirpes de vírus naquele estábulo 

e que provavelmente já liberaram algumas. 

Porque eles não podem libertar os outros? e como você poderia obter a vacina 

para superar esse problema? 

 

[Bannon：] 

Jack, eu sei que você tem uma pergunta para encerrar. 

 

[Raheem：] 

Muito rápido, pessoal. 

 

[Jack：] 

Dra. Yan, quero apenas obter sua resposta sobre isso rapidamente. 

Nós conversamos no fim de semana, é verdade, algumas coisas que você me 

tocou, e eu te perguntei se você se sentia seguro na América, e você respondeu 

algo que, na verdade, nenhum de nós estará seguro a menos que derrotemos o 

PCCh, você poderia apenas elaborar sobre isso bem rápido? 

 

[Raheem：] 

30 segundos, Dra. Yan. 

 

[Dr. Yan：] 

Ninguém está seguro em nenhum lugar do mundo, como enfrentamos esse surto, 

certo? 

E quem provocou esse surto? O Partido Comunista Chinês. 
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E se eles ainda ficarem lá, como as pessoas poderiam confiar? Como as pessoas 

poderiam ficar lá e sentir que estamos seguros só porque não estamos na China 

continental ou em Hong Kong? 

Mais uma vez, isto continua a ser senso comum, você não pode confiar neles, por 

isso não se pode sentir seguro porque eles querem controlá-lo. 

 

[Raheem：] 

Dra. Yan, obrigado mais uma vez por se juntar a nós aqui no War Room 

Pandemic. 

Estamos sempre muito gratos por ter você, a Heroína, aqui no programa, uma e 

outra vez, realmente nos mostrando como isso é feito. 

Estaremos de volta com mais War Room Pandemic, após o intervalo. 

 


