
Quando sair do isolamento nesta pandemia? 

A recomendação é fazê-lo de forma progressiva e assimétrica  e teríamos que considerar 

o seguinte:   que a transmissão esteja sob controle, que os sistemas de saúde tenham 

capacidade de tratar e rastrear contatos, que os riscos de surtos em centros idosos ou 

instalações hospitalares sejam monitorizados, que sejam cumpridas às medidas 

preventivas nos locais de trabalho, escolas ou transportes; e que  todos nós, como 

sociedade, nos comprometemos a respeitar a higiene, o distanciamento social ou outros 

normas que sejam  sugeridas.  Pois eu  estou convencida de que todos nós recusamos a 

viver em quarentena permanente. 

Precisamos nos adaptar a essa nova fase e, para isso, precisaremos de tempo,  um tempo 

que nos foi dado em confinamento. Como na canção de Mercedes Sosa, na vida tudo 

muda, mudou ontem e vai mudar   amanhã, o importante é que  essas mudanças ajudarão 

a todos igualmente. E isso exigirá, no começo, continuar com a medida estelar de 

distanciamento social para evitar a transmissão.  Pelos  dados objetivos que temos  

atualmente,  esta doença é multifatorial e  uma redução dessas medidas deveria levar 

isso em consideração. É óbvio que o objetivo a salvaguardar  é a saúde e para isso, é 

necessário realizar o maior numero de testes sorológicos para ter um quadro global de 

imunidade real, e fortalecer permanentemente as infra-estruturas de saúde, bem como   

garantir todas as medidas de proteção para o  pessoal social e de saúde que as compõe. 

O  sonho de saúde para todos em qualquer parte do mundo não é um experimento, é o 

que a gente quer como sociedade de bem-estar, porque como diz Cyrulnik, a saúde é o 

antídoto para saber se uma sociedade é igual para todos. 

O professor Doherty, imunologista, fala sobre um caminho a percorrer com informações 

técnicas parcialmente conhecidas ou totalmente desconhecidas, mas com uma idéia 

clara sobre a busca de uma imunidade global contra o COVID 19; e até alcançá-la, 

devemos conviver com as decisões de querer abrir pequenas empresas, se será possível 

ir às aulas ou recuperar a rotina de medir a pressão arterial no posto   de saúde;  ou, 

talvez, mais ambicioso  como  comemorar um aniversário com os amigos. Essas situações 

ainda precisam ser decididas, pois o vírus ainda está circulando e pode continuar  mais 

ou menos tempo, dependendo de como cientistas,  governos e cidadãos colaboram para 

poder dar uma resposta real como coletivo. Em nossa região pan-amazônica, onde por 

anos vivemos isolados devido à hanseníase  conseguimos sair graças a ações muito 

específicas: fazendo  exames dermato-neurológicos para toda a população, acesso a 

tratamentos gratuitos e monitoramento dos comunicantes. 

A saída do isolamento, passo a passo, temos que fazê-la com um certo grau de confiança, 

já que todos vamos participar da mesma maratona, mesmo quando o ritmo for desigual, 

dependendo da  posição de cada um de nós nesta carreira, pois todos queremos sair mais 

saudável e melhor preparados. Às vezes, nós humanos subestimamos nossa própria 

resiliência, ma pela  experiência  que estamos vivendo teria que ficar bem determinado  

que  a saúde depende em grande parte da equação resultante de medidas preventivas e 

da consolidação de um sistema de saúde pública fortalecido, a fim de  tornar a nós  um 

pouco mais INDESTRUTÍVEL contra vírus, bactérias, fungos ou parasitas.  



 

Quando você trabalha em uma área endêmica de alta vulnerabilidade ou baixo índice de 

desenvolvimento humano, você se torna uma pessoa muito normal que não desiste, eu 

aprendi isso com pessoas que sofreram malária, Jorge Lobo, Puru-Puru, Hansen . Todos 

nós reconhecemos que o mosquito, o bacilo ou o vírus voltará cada  ano à mesma área, 

às mesmas casas, aos mesmos rios, às mesmas vidas, porque, como diz o professor Tal 

Ben-Shachar, essas pessoas praticam sem saber, a chamada psicologia positivista. Por 

isso, eles entenderam  que  a sua sobrevivência depende de  não desistir e  avançar no 

mesmo contexto de dificuldade, mas com uma atitude muito diferente. Nestes dias de 

intenso trabalho e reuniões, tentamos encontrar protocolos de ação a longo prazo, entre 

este COVID 19 e as  doenças tropicais esquecidas; e refletindo, como  grupo, pensamos 

que tudo isto que estamos experimentando deve ser um exercício de confiança em 

relação à ciência, como uma questão de conhecimento global, e apelar ao seu senso ético 

de reivindicar a saúde como um direito fundamental e não como um privilégio 

dependendo de onde você nasceu. 
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