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Porque as fronteiras tornaram-se o novo alvo da Covid-19? 
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Enzimas, receptores, membranas, células, material genético, 

respiradores, luvas e álcool gel. A atual pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-

2 (causador da Covid-19) é preocupante e forçou a adoção de medidas severas 

de restrição justamente porque, apesar de mirar em um único alvo biológico, foi 

capaz de, através do medo pelo desconhecido, atingir produtos e indústrias das 

mais variadas áreas, esgotando em pouco tempo, materiais essenciais para uma 

contenção segura e eficiente por parte do sistema de saúde. 

Ações precoces de cunho político (como a aprovação do orçamento de 

guerra pelos EUA), econômico (como a doação de materiais e fornecimento de 

mão de obra voluntária pela população) e médico-científica (vista através da 

taxação de medicamentos e equipamentos de proteção) rapidamente pode 

suprir a demanda desses produtos em países que não sofrem crises 

humanitárias, como guerras civis e recorrentes desastres ambientais. 

Cerca de 70 milhões de pessoas é a estimativa de deslocados que vivem 

em situações insalubres ao redor do mundo. Em nota publicado por Nott (2020), 

essas pessoas não têm condições de adotar medidas eficazes de segurança 

contra o SARS-CoV-2, pois compartilham pequenos espaços e enfrentam 

multidões na busca de alimento, por exemplo. Além disso, possivelmente grande 

parcela desse montante encontra-se em estado de fragilidade imunológica 

devido a situação de vida que lhes é imposta, visto que são vítimas de desafetos 

governamentais e autoritarismo político. 

Considerando a progressão da doença no organismo, muitos infectados 

necessitam de forte intervenção médica, como pelo uso de oxigenação (através 

de ventiladores mecânicos) e suporte renal. Observando os dados expostos pelo 

referido autor, não é de estranhar que muitos dos que se encontram nessa 
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situação passem ao estado de refugiados ao tentar adentrar em uma fronteira 

onde a chance de sobrevivência seja maior. No Reino Unido, mais de 2500 

pessoas morreram em cuidado intensivo decorrente da infecção por SARS-CoV-

2. Não é preciso ser bom em estatística para descobrir a força desses dados em 

uma população cujos hospitais foram bombardeados durante uma guerra civil e, 

hoje, encontra-se desassistida. 

As migrações ilegais ganharam força, como visto na França a partir de 

2018, e foram marcadas por fortes debates. Em paralelo, a crescente procura 

por viagens internacionais foi aplaudida pelo setor econômico. As fronteiras que 

antes barravam alguns e abraçavam a outros hoje dão as costas a qualquer 

indivíduo. Phelan (2020) menciona alternativas levantadas por alguns países 

para manter sob controle certo fluxo populacional. Entre elas, destaca-se a 

adoção de “passaportes” de imunidade que funcionariam como um atestado de 

que o portador foi infectado por SARS-CoV-2 e estaria supostamente curado, 

podendo assim voltar as suas atividades cotidianas.  

Alguns estudos recentes, como o de Tay e colaboradores 2020, sugerem 

que nem todos os infectados desenvolvem anticorpos de longa duração, o que 

significa que estão sujeitos a reinfecção. Além disso, o monitoramento da carga 

viral é necessário, uma vez que o desaparecimento de sintomas não significa 

completa rescisão viral, podendo o vírus ainda estar sendo transmitido pelo 

paciente assintomático, um empecilho científico para a adoção dos passaportes 

de imunidade. Outra questão considerada por Phelan (2020) é de cunho social, 

uma vez que leva em conta as disparidades sociais dentro de uma mesma 

população. Assim, cidadãos que não seriam capazes de adotar um período 

forçado de quarentena, motivados pelo impulso financeiro, poderiam, 

forçadamente, infectar-se para adquirir um passaporte de imunidade. No 

entanto, nem todos os países possuem acesso universal a saúde, o que seria 

um agravante e contribuiria, ainda mais, para reforçar disparidades 

populacionais. 

Comportamentos não-saudáveis vão além de uma possível contaminação 

forçada, sendo coerente considerá-los. Azoulay & Kentish-Barnes (2020), 

comentam que as emoções decorrentes do isolamento adotado podem incluir 

raiva e confusão, além de sintomas de estresse pós-traumático. O isolamento do 

infectado deve ser rigoroso para segurança da equipe médica, bem como da 
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família, uma vez que a experiência em uma UTI é exaustiva para a tríade. Além 

disso, estudos já mostraram que esses sintomas são mais comuns em parentes 

enlutados que tiveram contato com o ente antes da morte. As autoras 

consideram a comunicação entre família-infectado-equipe essencial, assim 

sugerem uma estratégia de 5 pontos baseada principalmente em métodos de 

diálogo, como o envio de informações escritas e ligações periódicas 

programadas, bem como conferências programadas em caso de suspeita de 

morte a fim de preparar a família para o luto. 

 Por fim, mudar percepções talvez tenha sido a maior fronteira a ser 

vencida nessa pandemia. O comportamento indiferente não tem mais espaço no 

cotidiano, visto que o sentimento de segurança absoluto se mostrou frágil. A 

união, mesmo quando afastados, elucida que o acesso as intervenções médico-

científicas precisa ser para todos, uma vez que o direito a saúde e a humanidade 

não deve ser parado por barreiras. 
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