
Lutemo juntos contra o coronavirus 

 O mundo mudou, causado por um hospede indesejado, nos desestabilizou a todos e nos 

tornou vulneráveis. Há algumas semanas, os nascidos na Europa ouvimos falar de um vírus na 

China e, mesmo quando viajamos pelo mundo, poucos pensavam que isso acontecer no nosso 

velho continente. Chegou e entrou de uma maneira virulenta como quando quando vi o bacilo 

de Hansen se infiltrar neste canto da Amazônia; portanto, entendemos muito bem o que está 

acontecendo na Europa, porque aqui continuamos a viver em áreas que perdem o equilíbrio 

quando temos Chagas, Hansen, Jorge Lobo, hepatite negra, o dengue; e isso nos entristece 

profundamente o que esta vivendo  a Europa e em outras partes menos divulgadas  do mundo, 

forçando a todos nós a sermos responsáveis por tantas medidas sanitárias que se aconselher  

necessárias para vencer a  este virus, comoo  isolamento, essa é uma recomendação explícita e 

não um período de reflexão , é assumir nossa responsabilidade coletiva contra esse vírus 

pandêmico e para que isso possa ser controlado. 

Como sanitarista  em áreas endêmicas, posso lhes dizer que essa situação será possível 

vencerla se cada um de nós fizer a nossa parte. É essencial não perder de vista as 

conseqüências que cada um de nós enfrentaria se não seguisse a recomendação de estar em 

casa e, assim, evitar o contágio de nossos comunicantes, pois  todos nós que trabalhamos na 

área da saúde, convivemos com vírus diariamente, e depois de um período de luta, se ve 

derrotado.Mesmo assim, devemos reconhecer que esse coronavírus entrou na Europa com 

grande virulência, daí o isolamento; na nossa área endémica por. Exemplo, pedimos  aos  

pacientes que se isolassem do bacilo de Hansen (hanseníase), não no sentido físico, mas que 

se isolassem com a disciplina horária da ingestão de medicamentos, a higiene como norma 

para mudanças comportamentais ou a dieta como fator de soporte do sistema inmune, e, 

sobretudo, alertando as pessoas assintomáticos de tempos em tempos, para fazer controles, 

essas recomendações nos ajudaram a fazer diagnósticos precoces nos estágios iniciais da 

doença e a evitar, por exemplo, amputações. Portanto, nesses momentos, isolar-se torna-se a 

práxis terapêutica essencial dessa pandemia, mesmo quando essa recomendação seja drástica, 

busca uma ação eficaz num curto período de tempo para conter possíveis novas infecções, o 

tempo se torna um valor que todos nós podemos usar positivamente em nossas casas para 

fazer tantas coisas que não tenhamos podido fazer  por falta de tempo, alguns pensaram  que 

é quase uma overdoses de tempo, vamos pensar postivo, porque da minha experiência 

profissional em áreas endêmicas sempre conseguimos superar momentos difíceis si todos 

juntos professionais da saúde e população em geral, focamos nosso objetivo em combatir o 

sofrimento humano que esta situação esta gerando em todos nós. Antonia López González 
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