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DA PANDEMIA AO PANDEMÔNIO
Reflexões Filosóficas e Sociológicas
sobre o novo coronavírus
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EXCURSUS ETIMOLÓGICO
• Pandemia - Do grego antigo παν (pan) "tudo, todos" + δῆμος, demos,
povo.
• Corona – Do latim, corona, coroa de flores, de ramos ou de metal.
• Vírus – Do latim, virus, veneno, mau cheiro, peçonha, cheiro fétido.
• Coronavírus – Do inglês coronavirus, composto do lat. corona ('corona')
e virus ('virus'), em referencia à forma helicoidal (coroa) do vírus.
• Pandemônio – Do grego, παν- «pan-» e δαιμόνιον «demônio», através
do Latim moderno Pandaemonium. Foi um vocábulo cunhado por John
Milton (1608 – 1674), poeta inglês, no poema Paradise lost (Paraíso
perdido) para indicar a capital imaginária do inferno, na qual os
demônios se reuniam em assembleias.
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DADOS TÉCNICOS – LEITOS DE UTI NO BRASIL
Fonte: BBC

Um levantamento recém-publicado pela Associação de Medicina
Intensiva Brasileira (Amib) calcula que o Brasil tem 48.848 leitos de
UTI, sendo 22,8 mil no SUS (Sistema Único de Saúde) e 23 mil na rede
privada.
São cerca de 20 leitos por 100 mil habitantes, índice pouco inferior ao
da Alemanha, um dos mais altos da Europa, e considerado satisfatório
e dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde, que
recomenda de 10 a 30 camas de terapia intensiva para cada 100 mil
habitantes, diz a Amib.
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Se entre o vírus e o
hospedeiro
se
estabelece uma relação
de ordem natural,
quando se trata de sua
difusão epidêmica ou
pandêmica são as
relações e as condições
socioespaciais
que
passam a ordenar o
processo
(Foto: Unsplash)
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A presidente da Amib, Suzana Lobo, afirma que vai ser preciso gerir de
modo eficiente os leitos, de modo a tirar o máximo proveito deles. "Em
média, o tempo de permanência de um paciente comum em uma UTI no
hospital público é em torno de 6,5 dias. No caso de um paciente grave
com covid-19, ele pode permanecer de 14 a 21 dias. Para que não haja
colapso no sistema de saúde, é necessário que instituições, profissionais e
infraestrutura trabalhem com a maior eficiência possível". O principal
gargalo brasileiro não é tanto de estrutura física, mas sim de pessoal: a
crise deve exigir um número grande de profissionais de saúde altamente
especializados para gerir essas UTIs. "(O atendimento de alta
complexidade) não é algo que se treina a fazer em dois minutos, porque
são múltiplas especialidades atuando em conjunto", diz.
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Suleiman, do Emilio Ribas, tem opinião semelhante. "(O
atendimento de alta complexidade) não é algo que se treina a fazer
em dois minutos, porque são múltiplas especialidades atuando em
conjunto", diz.
Além disso, a facilidade com a qual o coronavírus se prolifera tem
reduzido a disponibilidade de profissionais de saúde. Até 31 de
março, apenas no Estado de São Paulo, mais de 600 desses
profissionais tiveram de ser afastados por estarem infectados ou
sob suspeita de infecção. A expectativa é de que esse número
aumente.
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Nos Estados Unidos, os 7,9 leitos por mil habitantes registrados em 1970
foram reduzidos para 2,8 em 2016. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a Itália tinha 9,22 leitos dedicados a “casos graves” por mil
habitantes em 1980, contra 2,75 trinta anos depois. Em todos os lugares,
uma palavra de ordem: reduzir custos. O hospital funcionaria como uma
fábrica de automóveis, no modo just in time. Como resultado, em 6 de
março, a Sociedade Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimação e
Terapia Intensiva (Siarti) comparou o trabalho dos médicos de
emergência transalpinos à “medicina de catástrofe”. E alertou: dada a
“falta de recursos”, “poderia ser necessário estabelecer um limite de
idade para o acesso à terapia intensiva.” “Medicina de guerra”: um
termo agora comum.
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Assim, a crise do coronavírus se deve tanto à periculosidade da doença quanto
à deterioração organizada do sistema de saúde. Somos convidados para um
debate filosófico estonteante: como decidir quem salvar e quem deixar
morrer? Dessa vez, porém, será difícil esconder a questão econômica por trás
de um dilema ético. A epidemia de Covid-19 desvela aos olhos de todos uma
organização econômica ainda mais aberrante do que todos suspeitavam. De
acordo com Marshall Burke, professor de Ciência de Ecossistemas da
Universidade de Stanford: “A redução da poluição atmosférica causada pela
epidemia de Covid-19 na China provavelmente salvou vinte vezes o número de
vidas perdidas devido à doença.
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É menos uma questão de concluir que as pandemias são benéficas que de
medir quão ruins são nossos sistemas econômicos para a saúde”. Por um
tempo, o micróbio por trás das medidas de confinamento mais severas já
imaginadas em tempos de paz pareceu romper as barreiras do espaço social: o
banqueiro de Wall Street e o trabalhador chinês não eram subitamente
submetidos à mesma ameaça? E então o dinheiro retomou seus direitos. De
um lado, os confinados das mansões, que trabalham a distância com um pé na
piscina; de outro, os invisíveis do cotidiano, cuidadores, agentes de superfície,
caixas de supermercado e trabalhadores da logística saídos por uma vez das
sombras por estarem expostos a um risco que os mais abastados desdenham.
Trabalhadores a distância enclausurados em um apartamento apertado onde
reinam os ruídos das crianças; pessoas sem-teto que gostariam muito de ficar
em casa.
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