
O Dr. Jorge Patpatian, informa que, a partir da instalação da pandemia COVID-19, “A nossa vida 
mudou e, devido à alta capacidade de transmissão do vírus, grande parte dos países decidiram 
realizar um isolamento ou confinamento rígido da sua população, para evitar um aumento ainda 
maior da sua propagação.” 

Segundo os números da Organização Mundial de saúde (OMS) já foram confirmados mais de três 
milhões de casos, e mais de duzentas mil pessoas já morreram por causa do vírus COVID-192. 
Diante destes números alarmantes, o Dr. Pablo Miralda3 nos encoraja a continuar confiando em 
Deus e também a superar o medo. 

De acordo com dados da OMS, os países com maior índice de contaminação são: Os Estados 
Unidos, a Espanha, a Itália, a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Turquia, a Rússia, o Iran e a 
China. Na América Latina, os países que apresentaram as taxas mais altas de infectados são: o 
Brasil, o Peru, o Equador e o México.

Face ao exposto, no mês de março, a OMS declarou Estado de Emergência Global por causa do 
COVID-19. De acordo com informações fornecidas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) em seu documento A política pública diante do Covid-19: 
Recomendações para a América Latina e o Caribe, “A maneira mais eficaz de controlar uma rápida 
propagação do vírus é restringir o movimento e o contato entre as pessoas”4.

Sem dúvida, estas medidas só podem ser mantidas por um tempo limitado, dado ao impacto 
social e econômico que termina trazendo para toda a população. Por este motivo, o relatório 
afirma que devemos pensar em um confinamento concentrado, uma estratégia que exige, entre 
outras coisas, aumentar a capacidade de detecção de pacientes infectados. 

QUEM CUIDA DO

CUIDADOR?
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O setor da saúde tem que enfrentar o desafio de dar respostas em meio a uma tormenta nova e 
inesperada. Os profissionais da saúde se encontram na linha de frente do foco desta crise e, por 

isso, nos perguntamos, “Quem cuida do cuidador”? 

De acordo com fontes especializadas, 15 % dos infectados pelo vírus é formada por pessoas que 
fazem parte do pessoal da saúde.  Além disso, segundo o Dr. Patpatian, “Os profissionais de saúde 
são afetados por uma dose de estresse adicional, gerada pela rápida propagação do COVID-19, e que 
termina se somando à tensão que já é característica do seu trabalho. Segundo a revista científica 
JAMA, os trabalhadores da atenção à saúde da linha de frente, envolvidos diretamente no tratamento 
dos pacientes com COVID-19 têm três vezes mais probabilidades de sofrer insônia e cerca de 50% mais 
de probabilidades de sofrer depressão ou ansiedade”5.

Por isso, “precisamos cuidar do pessoal de saúde. Em outras palavras, devemos ‘Cuidar do cuidador’. O 
contingente de agentes sanitários também é vulnerável às crises que possam emergir, e precisam estar 
qualificados e preparados para as contingências futuras”.

Assim mesmo, o Dr. Patpatian, destaca que “os serviços públicos ou privados deverão realocar seus 
recursos para estas novas contingências. Mesmo os países conhecidos como desenvolvidos, estão 
enfrentando dificuldades no enfrentamento desta inesperada situação”.

De acordo com estudos do “Índice Global de Segurança em Saúde” (GHS) do ano de 2019, a 
média mundial da condição de saúde dos países em geral é de 40.2 pontos de 100 possíveis. 
Diante deste resultado, o estudo afirma que nenhum país está preparado para o surto infeccioso 
de uma doença, que ocorra de forma natural, intencional ou acidental. Entre os 60 países de 
maior renda, a média da pontuação é apenas um pouco superior a 51 pontos de 100 possíveis.

A partir da realidade atual e da crescente quantidade de contágios, o Dr. Pablo de Miralda, anseia 
com grande expectativa que “os países latino-americanos possam garantir o fornecimento de 
equipamentos de segurança (máscaras adequadas, vestimentas, álcool gel e outros) ao pessoal médico 
e à população em geral.”

Finalmente, o Dr. Patpatian entende que, “diante destas realidades e transformações, se apresenta 
diante nós a grande oportunidade de expandir o Evangelho, como a melhor resposta à incerteza 
humana”. Aproveitar esta oportunidade dependerá da capacidade da igreja como um todo para 
assumir um papel mais arrojado na evangelização e no cumprimento da grande comissão. 

O exposto acima, nos deixa com o seguinte questionamento: “Se nós não o fizermos, quem o fará? 
E se não for agora, quando será?”
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1  Médico y Secretario para Sudamérica de la Asociación Internacional de Médicos y Odontólogos Cristianos (ICMDA) y Fundador de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud (ACUPS).
2  https://www.who.int/es
3  Médico y  presidente de la Asociación de Médicos Cristianos de El Salvador.
4  https://blogs.iadb.org/salud/es/frente-a-los-retos-del-coronavirus-que-medidas-pueden-adoptar-los-gobiernos
5  https://www.hopkinsmedicine.org
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