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NOTA SOBRE O COVID19 
 

 

 Em 14/03/2020 fizemos uma reflexão. Muito aprendemos sobre a pandemia nestes 60 dias. 

Reafirmo a necessidade e a importância do “RESPEITE AO PRÓXIMO”. O uso da máscara 

mais do que nos proteger serve para proteger o próximo, minimiza de maneira eficiente boa 

parte da aspersão das gotículas contaminantes. 

Muito se fala em liberdade do indivíduo, por exemplo o de ir e vir; porém lembro que “a 

minha liberdade está no limite em que não prejudique o outro”; portanto temos que lembrar no 

outro (coletividade) e não somente em si e neste momento não podemos desejar somente o olhar 

da liberdade individual. 

Continua valendo o essencial distanciamento social efetivo das pessoas acima de 60anos e 

os do chamado grupo de risco que mais tem sido vítimas fatais neste planeta: hipertensos, 

diabéticos, portadores de doenças no coração... bem como as medidas de higienização com água e 

sabão exaustivamente e com mais frequência e o uso do álcool em gel a 70%. 

O reposicionamento é em relação a procurar ajuda médica nos primeiros sintomas. 

Quanto mais precocemente iniciarmos os tratamentos, melhor tem sido os resultados. Mantenha 

o Isolamento Social (vertical) dos que tem mais de 60anos e os chamados grupos de riscos 

amplamente divulgados pela mídia. 

Há 2 meses falávamos que se tivesse “sinal gripal comum” tais como febre, tosse, coriza e 

dores no corpo dever-se-ia esperar em casa.  

HOJE recomenda-se que aos primeiros sinais e/ou sintomas procure ajuda médica. O 

bom profissional pode fazer a diferença e nos primeiros dias podem nos salvar se seguir 

condutas médicas relevantes se o diagnóstico for mais precoce do Covid19. Vale ressaltar que 

das características deste novo corona vírus é provocar intenso processo inflamatório. Têm-se 

tratado em vários serviços médicos mundo afora em separar em três fases a reação do corpo 

humano em contato com o Covid19. Nos primeiros sintomas (fase da “multiplicação” do vírus) 

com o tratamento precoce os resultados tem sido alentador e diminuído muito a possibilidade de 

agravar a doença e com isto tem ajudado a “achatar a chamada curva da contaminação”. Num 

segundo momento entre a primeira e segunda semana da doença o tratamento é contra uma 

intensa inflamação, momento que os sintomas respiratórios começam a se agravar e os doentes 

necessitam de hospitais. Na terceira fase o quadro é da necessidade de leitos de UTI. Todo foco é 

no sentido de manter a vida e para tal o Sistema de Saúde precisa estar “vivo”. Nesta pandemia 

o vírus tem sido duro pois colapsa o sistema por rapidamente levar ao quadro de falência 

respiratória de grande número da população ao mesmo tempo e com isto o país ainda sofre 

terrivelmente: falta de aparelhos, insumos, equipamentos de proteções individuais e profissionais 

homogeneamente distribuídos a todos. Nosso SUS tão maltratado desde a sua criação, ainda 

assim faz milagres e por ter capilaridade em todo Brasil, ainda consegue salvar vidas. 

Na esperança da descoberta do tratamento específico e da vacina em massa, 

mantenhamos nossa fé inabalável no Criador e elevado espírito de solidariedade e de amor ao 

próximo. 
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