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1
 Reflexões sobre a Geopolítica

 depois da Pandemia1

Celso Amorim

Embora seja muito difícil prever como será o mundo pós-Covid-19, parece haver 
consenso entre os principais analistas que mudanças profundas ocorrerão no 

ordenamento vigente depois da II Guerra Mundial, incluídas aí as importantes alterações 
geopolíticas – menos estáveis do que se supunha – que se seguiram ao fim do “socialismo 
real” e à dissolução da União Soviética.

Uma das mudanças mais previsíveis, sobre a qual não parece haver grande 
discordância (independentemente dos juízos de valor sobre ela), é a ultrapassagem 
dos Estados Unidos da América (EUA) pela China como a maior economia do planeta. 
Essa ultrapassagem já ocorreu em termos de poder de compra, critério frequentemente 
usado pelas instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário e o Banco 
Mundial, para expurgar flutuações cambiais da medição do peso econômico de cada país. 
Em mais alguns anos, a superação da economia norte-americana pela chinesa deverá, 
segundo toda probabilidade, ocorrer também no que se refere ao Produto Interno Bruto 
(PIB) medido em preços de mercado.

Note-se que a ascensão econômica da China, como costuma ocorrer, reflete-se no 
plano político e, em menor escala – mas de forma perceptível –, no terreno estratégico 
militar. Mesmo pensadores ocidentais, notadamente norte-americanos, apontam para 
o acréscimo do chamado “poder brando” chinês, em contraste com o declínio da 
capacidade de atração dos EUA. Pesquisas recentes, durante a pandemia, demonstram 

1 Originalmente publicado como artigo na revista Carta Capital, em 15 de junho de 2020. https://www.
cartacapital.com.br/opiniao/reflexoes-sobre-a-geopolitica-depois-da-pandemia/ Acesso em: 20 set. 2020.
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uma perda de popularidade da autointitulada “terra da liberdade” no imaginário de 
países europeus, muito especialmente na Alemanha. Nos últimos anos, assistiu-se a 
uma maior atratividade chinesa, em virtude de programas, como o Um Cinturão, uma 
Rota, que levaram ao país asiático líderes de diversas nações desenvolvidas. A força 
de atração da China, apesar de continuadas reticências com relação ao seu regime 
político, tenderá, a curto e médio prazos, a acentuar-se em virtude da percepção de 
que, bem ou mal, o país foi capaz de conter o vírus, do ativismo diplomático em ações 
de cooperação em relação à pandemia, da maior disponibilidade para investimentos 
em outras áreas do mundo. Ao mesmo tempo, a atitude de indiferença ou mesmo de 
hostilidade de Donald Trump para com outros países resultará, como apontou, entre 
outros, Joseph Nye (o criador do conceito), em declínio ainda mais acentuado do 
poder brando (soft power) norte-americano.

Uma das grandes incógnitas, a ser esclarecida nos próximos meses, é justamente 
saber para onde vai a política externa dos EUA. Obviamente, os interesses estruturais 
norte-americanos continuarão a ser os mesmos, a começar pelo capital financeiro, pelas 
grandes empresas de tecnologia e por considerações de natureza estratégico-militar, 
ainda que câmbios internos, derivados da pandemia e da crescente revolta da população 
de origem africana, possam modular substancialmente a forma como esses interesses 
são apresentados e defendidos mundo afora. Essencialmente, trata-se de saber, por 
ocasião da escolha entre Joe Biden e Trump, se Washington manterá a atitude de defesa 
agressiva dos seus interesses econômicos e estratégicos, sem levar em consideração 
outras posições ou sensibilidades, ou se, como ocorreu em larga medida desde a II Guerra 
Mundial, buscará modular sua ação de modo a evitar conflitos arriscados e confrontações 
desnecessárias. A resposta a esta pergunta teremos nos primeiros dias de novembro.

A anteposição EUA-China poderia indicar que o mundo transitará do arremedo 
de unipolaridade pós-Guerra Fria, que vinha esmaecendo nas duas últimas décadas, 
em direção a uma nova bipolaridade (alguns analistas falam em “nova Guerra Fria”). 
Não há que menosprezar o potencial de conflito e rivalidade entre as duas maiores 
economias do mundo. Um respeitado analista político, que exerceu cargos importantes 
na administração norte-americana, Graham Allison, cunhou a expressão “armadilha de 
Tucídides”, a propósito do risco (ou quase certeza) de confrontação ou guerra quando 
uma potência emergente ultrapassa ou ameaça a supremacia de outra, dominante até 
então. Foi o que ocorreu entre Atenas e Esparta na Guerra do Peloponeso, cinco séculos 
antes da nossa era.

Mas não é necessariamente assim. Em primeiro lugar, do ponto de vista estratégico-
militar, não há como descartar a Rússia, cujo potencial em armamentos modernos de 
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alto poder destrutivo tem sido constantemente atualizado e aprimorado, de foguetes 
hipersônicos a torpedos de longuíssimo alcance com capacidade nuclear. Além disso, a 
Rússia detém um vastíssimo território, que vai do coração da Europa às lonjuras árticas 
do Extremo Oriente, rico em recursos naturais, a começar por petróleo e gás, cujos 
papéis na economia mundial dispensam comentários. Sem falar no fato de que, após 
o período da ressaca yeltsiana, pós-dissolução da URSS, Moscou voltou a demonstrar 
grande assertividade no terreno internacional, ilustrada, entre outras, pelas ações na 
Crimeia e na Síria. Assim, do ponto de vista estratégico-militar, mas com óbvio impacto 
político, seria talvez mais correto, em vez de bipolaridade, falar, como já me referi, de um 
tripé, em que três superpotências buscariam equilíbrios variáveis.

Hoje, esse equilíbrio tende a se realizar com uma aliança “eurasiana” entre Moscou 
e Pequim, em face de um governo norte-americano voluntariosamente agressivo e com 
alto grau de imprevisibilidade, o que ficou demonstrado nos conflitos da Síria e do 
Afeganistão e, até certo ponto, com relação à Coreia do Norte. Mas a estabilidade dessa 
aliança está longe de ser um dado permanente. Nada exclui que, como no passado 
(quem não se lembra do conflito sino-soviético dos anos 60 e 70?), choques de interesse 
venham a ocorrer entre as duas grandes potências do continente eurasiano e que, 
eventualmente, Washington possa beneficiar-se. Uma extensíssima fronteira comum 
pode ensejar importantes ações de cooperação, mas frequentemente é também fonte de 
atritos. Não é um cenário provável, por ora, dada a grande dependência da Rússia em 
relação a investimentos e apoio econômico da China, mas não é de se descartar em um 
cenário de mais longo prazo.

O tripé estratégico não esgota o quadro de atores que conformarão a nova ordem 
mundial pós-vírus. Em um mundo reconstruído, a União Europeia (UE) continuará a ter 
peso relevante. Decisões recentes parecem indicar uma renovada disposição de seus 
mais importantes integrantes, notadamente a Alemanha de Angela Merkel e a França 
de Emmanuel Macron, em reforçar a União, em particular com uma nova concepção 
do papel das instituições europeias na política fiscal. Para além de empréstimos, 
governantes europeus acordaram estímulos diretos de grande vulto, na casa do trilhão 
de euros, sob a forma de subsídios, para impulsionar a reconstrução pós-pandemia. 
Obviamente, é necessário aguardar para ver como essas boas intenções anunciadas pela 
Comissão Europeia se traduzirão em projetos concretos em benefício de economias mais 
atingidas pela crise. Em um sistema multipolar, em que será necessário contrabalançar o 
exercício cru do poder com atitudes de autêntica cooperação, a capacidade de iniciativa 
e de negociação da UE não deve ser subestimada. Paradoxalmente, a médio prazo, o 
Brexit, sempre apontado como um sintoma de fraqueza, pode ter contribuído para 
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um reforço do eixo Paris-Berlim, com ramificações, sobretudo, na Europa Meridional. 
Claro está que a unidade europeia continuará a enfrentar grandes desafios, entre eles a 
tendência autocrática de alguns países da antiga órbita soviética, que ameaça tisnar a 
imagem democrática que o velho continente deseja projetar. Seja como for, nas grandes 
negociações sobre temas globais, como clima, imigração, comércio e direitos humanos, 
a Europa tenderá a atuar de forma coordenada. Em um mundo de grandes blocos (EUA, 
China e Rússia são blocos em si mesmos), a UE fará sentir sua influência.

Isso nos leva, finalmente, à pergunta: qual é o lugar da América Latina e do Caribe 
e, em particular, do Brasil na construção da nova ordem? Uma opção para os países 
da região seria a atuação isolada, cada um buscando retirar o máximo de vantagens 
individuais de alianças preferenciais com algum dos grandes polos estratégicos. Essa 
opção pela subalternidade, que na verdade tem sido praticada por alguns governos, 
nos deixará reféns dos interesses de uma das grandes potências responsáveis pelo 
equilíbrio global. Sempre que o interesse do país ou da região se chocar com a potência 
hegemônica, este ou esta terá de ceder. No plano dos valores, ideias como solidariedade, 
cooperação e diálogo pacífico serão postas de lado em deferência ao “destino manifesto” 
do país líder. Pareceria mais lógico, em uma nova multipolaridade (ainda que com traços 
de bipolaridade) que se avizinha, que as nações da América Latina e do Caribe atuem de 
forma tão unida quanto possível, países em desenvolvimento que são e que necessitam 
ainda se capacitar para os grandes desafios econômicos e tecnológicos do futuro.

Naturalmente, é até difícil imaginar nos dias de hoje, com governos tão díspares e 
com o maior dos países da região abraçado a uma política de submissão explícita, que 
um cenário de maior independência possa produzir-se. Mas é essencial que tenhamos 
clareza a esse respeito para implementar uma verdadeira política de integração e 
cooperação latino-americana e caribenha (se necessário, no nosso caso, precedida por 
maior integração sul-americana), quando as condições permitirem.

Essa sonhada unidade sul/latino-americana (e caribenha), para ser eficaz, não poderá 
dispensar parcerias com outros grupos de países em desenvolvimento. A África, apesar 
da variedade de situações e de inclinações políticas, tem sabido manter-se unida nas 
grandes questões globais, das mudanças climáticas ao acesso a vacinas, da oposição 
às sanções econômicas à defesa do multilateralismo. A cooperação com a África, no 
caso do Brasil uma obrigação histórica e cultural, é essencial para lograr interesses 
das nações em desenvolvimento, como se revelou em mais de uma oportunidade, em 
discussões ambientais, comerciais ou relativas à saúde global. Algo semelhante se 
dará em relação aos países em desenvolvimento da Ásia (afora a China, que, a rigor, 
não pode ser considerada em desenvolvimento), a começar pela Índia, cuja economia, 
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medida pelo poder de compra, está entre as cinco maiores do mundo. Até que ponto 
essas nações lograrão um posicionamento independente sem cair na subordinação ou, 
contrariamente, na hostilidade em relação à China é algo que terá de ser acompanhado 
e sobre o que não é possível fazer prognósticos claros.

Cabe aqui um parêntese para assinalar que a visão estratégica hoje prevalecente 
em Washington procura desde já subverter a efetividade desse arranjo multipolar. Em 
plena pandemia, sob a liderança do secretário de Estado norte-americano, reuniram-se 
virtualmente os ministros das Relações Exteriores de sete países. Além dos EUA, estavam 
presentes, segundo noticiário indiano, os titulares das pastas do Exterior de Brasil, Israel, 
Índia, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Esse grupo, aparentemente heterogêneo, tem um 
traço em comum. Seja por motivos ideológicos, seja por interesses e rivalidades regionais, 
são vistos como potenciais aliados em uma política de enfrentamento com a China. 
Curiosamente, nenhum país da Europa, cujos governantes se têm mostrado bastante 
pragmáticos em relação a Pequim. Embora seja prematuro julgar a estabilidade dessa 
configuração, ela não deixa de indicar como o atual governo norte-americano vislumbra 
uma eventual arregimentação antichinesa, totalmente contrária aos nossos interesses, 
como país e como região. Grupos como o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul) e o Ibas (Índia, Brasil, África do Sul), dos quais o Brasil faz parte, podem e devem 
atuar para diluir essa visão de confronto.

Seria altamente simplificador não considerar, na antevisão do que poderá ser uma 
nova ordem mundial, as mudanças que ocorrerão nos países ou transversalmente dentro 
deles. As impressionantes manifestações antirracistas que se estenderam dos EUA 
para o mundo, com fortes conotações de práticas colonialistas ainda hoje presentes 
nas políticas migratórias de países europeus, exigirão reformas de fôlego, que virão 
a se somar a outras demandadas pela pandemia, como melhores serviços de saúde, 
expansão da esfera pública em questões sociais e culturais. Por outro lado, a fadiga 
com o neoliberalismo, que havia provocado protestos de massa em países como Chile, 
Colômbia e Equador, tenderá a alastrar-se por toda a região, na esteira da recessão e 
do desemprego, na medida em que políticas míopes de austeridade não cedam lugar a 
investimentos públicos, com maior participação direta do Estado. Não se pode excluir que, 
em alguns países, de instituições frágeis ou fragilizadas, ocorram grandes convulsões 
sociais, que tanto podem apontar no sentido de uma verdadeira democratização da 
sociedade como – há que se admitir – suscitar anseios por segurança e ordem com 
conotações fascistoides, para além das tendências presentes em países como Brasil e 
Bolívia. Tais mudanças internas, cuja direção vai depender, em parte, da capacidade de 
articulação das forças progressistas, não podem ser desconsideradas no desenho que se 
queira fazer da futura ordem internacional.
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Em suma, nos meses e anos que virão, mudanças internas e no quadro geopolítico 
mundial vão interagir para que um novo ordenamento substitua o que aí está. Isso 
deverá, em graus diversos, acontecer em instituições formais, como as Nações Unidas, e 
nas informais, como os variados “Gs”, onde se debatem os temas globais e se elaboram 
consensos que depois orientarão decisões nacionais e internacionais. Questões como 
clima, pandemia e emprego ocuparão o centro desses debates. Se eles se realizarão 
sob uma ótica de solidariedade e cooperação ou do egoísmo e do conflito é algo que 
vai depender de articulações que possam ser feitas por Estados nacionais e grupos 
transnacionais, inclusive da sociedade civil. Como sempre, a história apenas coloca os 
problemas. Cabe aos seres humanos, devidamente conectados, resolvê-los.
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2 
A Pandemia da Covid-19 

uma crise sanitária e humanitária1

Nísia Trindade Lima, Paulo Marchiori Buss e Rômulo Paes-Sousa

Em 2020, a pandemia da Covid-19 tem levado quase todo o planeta a uma crise sa-
nitária e humanitária, testando a espécie humana em várias dimensões. A pergunta 

que se eleva sobre tantas dúvidas é: seria ela um fenômeno inevitável diante da relação 
que os humanos mantêm com os diversos ecossistemas e as demais espécies animais 
e vegetais? Ou, em uma abordagem simplificada, o desfecho episódico – porém recor-
rente – da forma como se produzem e se consomem bens e serviços no mundo?

A pandemia magnifica as tensões dilacerantes da organização social do nosso tempo: 
globalizada nas trocas econômicas, mas enfraquecida como projeto político global; 
interconectada digitalmente, porém impregnada de desinformação; à beira de colapso 
ambiental, mas dominantemente não sustentável; carente de ideais políticos, mas tão 
avessa à política e a projetos comuns. A pandemia nos coloca diante do espelho, que 
nos revela um mundo atravessado por muitas crises e carente de mudanças. 

Em 1980, Richard Krause constatou a persistência das doenças infecciosas que, em 
sua visão, representavam uma ameaça permanente a todos os países, independentemente 
do grau de desenvolvimento econômico e condições sanitárias. Para ele, “as epidemias 
são tão certas como a morte e os impostos”. Pouco antes do impacto da epidemia de 
Aids, perspectivas como a do citado virologista americano já colocavam em xeque uma 
das teses dominantes na saúde pública da segunda metade do século XX, caracterizada 

1 Originalmente publicado como: LIMA, N. T.; BUSS, P. M. & PAES-SOUSA, R. A pandemia da Covid-19: uma 
crise sanitária e humanitária Cadernos de Saúde Pública, 36(7), 2020. Ver: <https://doi.org/10.1590/0102-
311X00177020> Acesso em: 18 set. 2020.
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pela universalização do saneamento básico e, particularmente, pelo desenvolvimento de 
antibióticos e vacinas. Segundo esse modelo teórico, ocorreria a perda de importância 
das doenças infeciosas nos países mais ricos, onde as doenças dos períodos de carência 
cederiam inexoravelmente lugar para as doenças da abundância e do excesso. Contudo, 
em muitos países permaneceria uma distribuição desigual nos padrões epidemiológicos, 
indicando que a prevalência de doenças infeciosas, da desnutrição e, mesmo, da baixa 
expectativa de vida seria inversamente proporcional ao tamanho da economia dos países. 
No mundo, a desigualdade na distribuição dos padrões epidemiológicos seria função 
da distribuição desigual das condições socioeconômicas e dos meios de prevenção e 
tratamento de doenças.

A pandemia do Covid-19 evidenciou uma profunda mudança nas relações entre 
espaço, tempo e doenças infecciosas. Percebeu-se que o mundo estava mais vulnerá-
vel à ocorrência e à disseminação global de doenças, tanto conhecidas como novas. 
A integração das economias em todo o planeta permitiu grande aumento da circula-
ção de pessoas e de mercadorias; promoveu o uso intensivo e não sustentável dos 
recursos naturais; e acentuou mudanças sociais favoráveis ao contágio das doenças 
infeciosas, i.e., adensamento populacional urbano, massiva mobilidade de populações 
nesses espaços, agregação de grandes contingentes de pessoas pobres, que por seu 
turno acabariam por ocupar habitações precárias com acesso limitado ao saneamento 
básico. Essas condições permitiram o desenvolvimento da “globalização da doença” 
Covid-19, tomando aqui de empréstimo a definição de Fidler (2004) relativa à pande-
mia de síndrome respiratória aguda grave (Sars), que ocorreu em 2002-2003.

NÊMESIS E O DESAFIO DAS NOVAS EPIDEMIAS

Mas, seriam as pandemias fatalidades? Vitórias de Nêmesis, a deusa grega da 
vingança, tal como nos lembra Philip Roth (2011) em seu romance sobre as relações entre 
a epidemia de poliomielite e a II Guerra Mundial nos EUA? Recolocamos aqui a pergunta 
formulada no início deste artigo. Para respondê-la temos que considerar as epidemias e, 
sobretudo, pandemias como a que vivemos como um fenômeno multidimensional, a um 
só tempo biológico, ambiental e social, com fortes implicações econômicas e políticas. 
Tanto a disseminação acelerada da doença pelo mundo e seus efeitos colaterais como 
as estratégias de respostas à crise sanitária e humanitária indicam uma sobreposição de 
tempos e lugares na experiência humana de enfrentar poderosos choques. 
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Neste contexto, observa-se o retorno de práticas inadequadas sobejamente regis-
tradas em textos científicos e literários: negação da gravidade do quadro, promessas 
tecnológicas irrealizáveis, cultura do medo, misticismo da imunidade e da cura, mercan-
tilização do cuidado, exortação por um evitável sacrifício alheio, inépcia na gestão dos 
meios de combate disponíveis, que nos levam todos a um desnecessário sofrimento. 

Também, as respostas sociais organizadas contêm aspectos cumulativos do 
que fomos aprendendo no enfrentamento das doenças. O aparato utilizado para o 
combate à pandemia tem combinado tecnologias desenvolvidas em diferentes períodos 
históricos. Medidas quarentenárias foram consolidadas no século XIV, nas cidades 
portuárias do Mediterrâneo, como estratégia de controle da peste negra. Hospitais 
modernos e drogas antivirais que são legados do século XX. Essas tecnologias são 
agregadas a um aparato contemporâneo desenvolvido a partir do final do século 
passado, como RT-PCR, smartphones, biotecnologia genômica, big data, inteligência 
artificial, câmeras de monitoramento, geolocalização, drones e telemedicina. Esse 
conjunto de soluções tem sido utilizado, em alguma medida, pelos cerca de 200 países 
e territórios atingidos pela doença, de acordo com sua disponibilidade. A cobertura e 
intensidade do uso dessas tecnologias pelos países indica que a capacidade industrial, 
o volume de riqueza, a adaptabilidade social e a capacidade de gestão política são os 
ativos mais importantes a serem mobilizados diante de choques globais de múltiplas 
dimensões. De certa forma, são sensíveis indicadores de como estão distribuídas as 
capacidades econômicas e de gestão no nosso planeta.

Como em todas as crises, cada país tende a mobilizar seus melhores ativos para 
lidar com o problema. Obviamente, nesse percurso, suas fraquezas também são evi-
denciadas. Portanto, é no confronto dessas forças antagônicas que vidas são ganhas 
ou inutilmente perdidas.

Os países industrializados da Ásia enfrentaram a pandemia com uma excepcional 
mobilização de recursos físicos e tecnológicos. Também mobilizaram pessoal capacitado 
e imobilizaram grandes contingentes populacionais, impondo várias modalidades 
de isolamento social. Seja por imposição, seja por adesão, China (incluindo Hong 
Kong), Japão, Taiwan e Coreia do Sul, diversos tipos de restrição da mobilidade foram 
implementados, em geral com uso intensivo de tecnologias. Contando com recursos 
mais modestos, Costa Rica, Vietnã e Tailândia também conseguiram conter os avanços 
da pandemia em seus respectivos países. 

Após a Ásia, o epicentro da pandemia se deslocou para a Europa. Em tese, esse 
seria o melhor território para se combater o vírus: o continente mais homogêneo em 
termos econômicos e sociais do planeta (ainda que muito diverso em relação à cultura); 
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o berço da revolução industrial, dos sistemas nacionais de saúde e dos modelos de 
proteção social; um espaço densamente povoado por pessoal altamente qualificado e 
com o melhor sistema rodoferroviário do planeta. Itália, Reino Unido, Espanha e França 
enfrentaram grandes dificuldades no enfrentamento da doença, com surpreendentes 
números de mortes. Em seguida, o epicentro da pandemia se deslocou para os EUA, 
que, embora seja muito mais desigual que os países europeus, tem a maior economia 
do planeta e grande concentração de recursos para enfrentar choques do porte da 
Covid-19. A última edição do Global Health Security Index (Cameron, Nuzzo & Bell, 
2019) classificou os EUA e Reino Unido como os países mais preparados entre os 
pesquisados para enfrentar a emergência de crises sanitárias. Na mesma edição Nova 
Zelândia e China ocupavam posições mais modestas no ranking – respectivamente 35ª e 
51ª posições. Contudo, várias nações que acumularam competências diversas, inclusive 
sanitárias, saíram-se muito pior do que esperado no enfrentamento à pandemia, em 
função de escolhas inadequadas, ao passo que China e sobretudo Nova Zelândia 
obtiveram melhores resultados no seu controle. Uma das lições já aprendidas com a 
pandemia em curso é a necessidade de valorizarmos a gestão pública e o tempo de 
resposta nos critérios de aferição da capacidade instalada para o enfrentamento de crises 
sanitárias e humanitárias emergenciais. A resposta rápida, consistente e sustentável 
de lideranças políticas também se mostrou fundamental nos países que apresentaram 
melhores resultados no combate à Covid-19.

A chegada da pandemia à América Latina e Caribe encontra um subcontinente 
enfraquecido pelo modesto crescimento econômico, quando comparado aos demais 
continentes; seu setor público (saúde, ciência e educação) debilitado pela redução dos 
investimentos em políticas públicas, como consequência das políticas de austeridade 
fiscal; com maior instabilidade política do que na década anterior; e enfraquecido, em 
seus vínculos regionais, pelo esgarçamento de estruturas como a União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), o Mercado Comum do Sul (Mercosul), a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e pela implementação tímida da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Uma justaposição de debilidades se apresenta 
em vários países da região, nos quais a escassez de recursos e conflitos nacionais são 
potencializados pelas fragilidades dos instrumentos de governança regional – que por 
sua vez já sofriam os efeitos do enfraquecimento dos instrumentos de governança 
global, incluindo a própria Organização Mundial da Saúde (OMS).
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OPORTUNIDADES PARA REVISÃO DE CAMINHOS

Mesmo nas grandes catástrofes, o infortúnio nunca é distribuído de forma igual. 
A prévia, e por vezes secular, acumulação de recursos dota nações e indivíduos de 
capacidades diferenciadas para o enfrentamento de crises, mesmo quando sobrevêm 
erros na abordagem inicial dos problemas. Dessa forma, sabemos que a superação da 
pandemia e reconquista dos padrões sociais e econômicos mais confortáveis se darão 
de forma desigual. 

É preciso que se mobilizem, nos planos global, regional e nacional, os meios para 
deter o agravamento das desigualdades socioeconômicas – e consequentemente de 
saúde – que virão em decorrência da contração econômica, estimada em 9 a 10% para 
a América Latina, empurrando mais de 30 milhões de habitantes desta região de volta à 
pobreza (Cepal, 2020).

Políticas econômicas, sobretudo o modelo de alocação de recursos em relação às áreas 
que se mostraram essenciais para o enfrentamento deste choque (saúde, ciência e tec-
nologia, educação, e proteção social), devem ser revistas para aumentar a proteção dos 
países nos choques futuros. A recuperação dos empregos deverá se dar de forma simultâ-
nea à busca de mitigação dos efeitos da alteração dos padrões tecnológicos na produção, 
que já tendia a ter efeitos perversos sobre a empregabilidade. Economistas da saúde têm 
defendido que a ativação e priorização de um complexo médico-industrial da saúde, ade-
quadamente desenhado e implementado, pode ser parte da solução, trazendo dinamismo 
econômico e melhorando a capacidade de resposta a problemas sanitários que prejudicam 
a população e a outras epidemias que possivelmente virão (Gadelha, 2020).

Por fim, é preciso não descuidar da dimensão individual, na qual a vida ao final se 
realiza, apesar de fortemente influenciada pelos fenômenos mais amplos citados. Para 
tanto, nos auxilia a perspectiva sociológica proposta por Norbert Elias (1994), na qual a 
interdependência social configura uma economia dos afetos, articulando as dimensões 
coletiva e individual. Abordagem que nos ajuda a desenvolver uma visão mais integrada 
dos fenômenos, nos anos em que convivemos com a Covid-19.
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3
Desenvolvimento e Pandemia

 transformação estrutural para
 além de um novo normal

Carlos Augusto Grabois Gadelha

Diante da pandemia do novo coronavírus, emerge a percepção sobre os grandes 
problemas no sistema nacional e global em que vivemos. Muitos economistas 

entusiastas dos mecanismos autorreguladores do mercado passaram, diante do 
impasse, a redescobrir Keynes e o papel do Estado. Todavia, como quem espera, à 
espreita, o perigo e o medo passarem, há, subliminarmente, a perspectiva de que tudo 
voltará a ser como antes, ainda que sob a marca do romance de Lampedusa de que 
algo deve mudar para que tudo continue como está e que o mundo do mercado e das 
finanças permaneça sem freios e sem direcionamento público e continue livre para a 
predominância da lógica financeira, especulativa e assimétrica do capital, ainda que sob 
o manto de um “novo normal”. 

O novo e conservador normal proposto reforçará a natureza da sociedade capitalista 
em seu momento “livre e turbinado”, agravando a desigualdade estrutural em todas 
suas manifestações, ainda que, para os menos agressivos no exercício dos “plenos 
poderes”, possa haver medidas paliativas para manter níveis mínimos de controle e 
calma social, com ações benevolentes e compensatórias que deem estabilidade para que 
o escorpião da metáfora siga agindo de acordo com sua natureza em todas as esferas 
da vida. Domesticada pelas novidades remotas, pela ilusão dos empreendedores livres e 
autônomos e por mínimos assistenciais e ambientais que permitiriam conter a revolta e 
manter a alienação, perpetua-se uma classe de sub-humanos excluídos inexoravelmente 
da sociedade do conhecimento em sua fase 4.0.

Em contraposição a um subterfúgio conservador e retrógrado aparentemente 
predominante nos discursos comumente disponíveis (retrógrado sim, pois mesmo na 
crise pandêmica o ideal do futuro desta forma sutil de dominação retorna ao período 
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anterior a 1945), alerto para o que considero o papel mais nobre do pensamento e de 
uma ciência social moral como deveria ser a economia. Após a crise de 2008, quando, 
assim como hoje, muitos iludidos falavam da retomada do pensamento keynesiano, 
do papel do Estado na regulação do mercado e da importância da esfera coletiva, tudo 
piorou. Mader, Zwan e Mertens (2020) destacaram que o “novo normal” que surgiu 
pós-2008 foi um mundo de crescente financeirização, austeridade, precarização de 
empregos e explosão da desigualdade.

Reforço a urgência da discussão com a sociedade para que não se naturalize a saída 
da crise pandêmica e para que tudo não volte a ser como antes, em bases piores, pois 
o mundo e o capital estarão mais concentrados e desiguais. Corroborando com o que 
Mazucatto (Rodríguez, 2020) afirma, o capitalismo pode ser orientado para um “futuro 
inovador e sustentável que funcione para todos nós”. É imprescindível que uma grande 
transformação comece a se plasmar a partir das forças sociais e políticas atuantes no 
mundo e no Brasil com base em uma visão e ação generosas e cooperativas em âmbito 
nacional e global para compatibilizar a ordem capitalista com a vida, com a dignidade 
humana, com o ser coletivo associado aos sistemas universais de proteção social e com 
o direito à democracia, ao conhecimento científico e tecnológico e ao desenvolvimento. 

No campo da saúde, essa percepção passa por fortalecer, simultaneamente, a 
conquista da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – viabilizando o acesso 
universal, equânime e integral – e das bases de conhecimento, tecnológicas e produtivas 
que lhe dão sustentação, como elementos fundamentais para que as iniquidades, 
assimetrias, a dependência e a vulnerabilidade social e econômica, reveladas pela 
pandemia, sejam minimizadas. A doença atinge toda a população, mas seus efeitos se 
mostram extremamente desiguais e socialmente perversos quando analisado o número 
de óbitos entre diferentes grupos e classes sociais. 

A ciência brasileira, mais do que nunca, está mostrando seu valor para a sociedade 
em um momento crucial como o da pandemia, como revelado pela chance única que 
tem o Brasil de participar do esforço global de inovação para o acesso universal à 
vacina para a Covid-19. A densidade científica e tecnológica envolvida no processo de 
desenvolvimento e absorção de tecnologia para uma vacina é imensa, e estamos no jogo 
porque nunca saímos dele. O Programa Nacional de Imunizações, criado em 1971, é o 
exemplo mais avançado da convergência do direito universal à saúde com a construção 
de bases produtivas e tecnológicas locais, e precisa ser generalizado para todo o sistema 
de produção e inovação em saúde, o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis).

É essa articulação da dimensão social com a econômica, científica e tecnológica 
do desenvolvimento que permitirá ao Brasil voltar a ter protagonismo para sair de um 
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normal conservador e excludente e entrar em um processo de transformação que torne 
claro que os direitos sociais e a saúde, ao contrário de fatores impeditivos, são motores 
para a superação da crise atual, aliando equidade, direitos, desenvolvimento científico e 
tecnológico e a produção nacional qualificada, de forma a superar os falsos dilemas entre 
sociedade e economia. 

SAÚDE E DESENVOLVIMENTO EM UMA PERSPECTIVA ESTRUTURAL

A pandemia do novo coronavírus confirmou, de modo contundente, a perspectiva 
adotada de que as dimensões econômicas e sociais do desenvolvimento são 
incontornavelmente vinculadas. A visão para o contexto atual foi desenvolvida no 
texto “O Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil hoje” elaborado para a 
Fundação Friedrich Ebert (FES Brasil), parte integrante do especial “Crise da Covid-19: de 
que políticas públicas o Brasil precisa?”, em que foi reforçado o conceito de Complexo 
Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) desenvolvido no início dos anos 2000 (Gadelha, 
2020a). Trata-se da relação indissociável entre saúde e desenvolvimento, segundo 
perspectiva endógena que considera a saúde e o sistema de produção e de inovação 
relacionado como parte de um padrão de desenvolvimento, e não apenas como um fator 
acessório, funcional e exógeno à dinâmica do capital. 

Nesse artigo, é evidenciada a visão restrita da relação saúde-desenvolvimento, adotada 
inclusive pela Organização Mundial da Saúde (OMS) há cerca de duas décadas, em forte 
interação com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Essa visão 
foi consolidada e intensamente difundida no relatório clássico de 2001 sobre a relação 
entre economia e saúde, Macroeconomics and Health: investing in health for economic 
development, em que essa concepção, a despeito de, acertadamente, considerar a saúde 
como um direito humano essencial, acaba, do ponto de vista econômico, reduzindo essa 
relação ao fornecimento de capital humano. É o que implicitamente aparece na “ajuda” 
que os países desenvolvidos deveriam oferecer aos países pobres (com grande destaque 
para a África) para que o enfrentamento e a redução da incidência de doenças como Aids, 
malária e tuberculose (entre muitas outras doenças transmissíveis) permitissem elevar 
a produtividade do trabalho e o investimento privado, limitados por uma “infestação” 
sanitária nos países e regiões pobres. 

No artigo, a vertente ortodoxa “esclarecida” do pensamento sobre o elo entre saúde 
e desenvolvimento é também considerada com base nos trabalhos liderados por impor-
tantes pensadores liberais, com destaque para Amartya Sen, que trata a saúde como fator 
essencial da liberdade de escolha, seguindo o individualismo metodológico que associa o 
desenvolvimento à liberdade dos indivíduos em sua singularidade. A saúde aparece, mais 
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uma vez, como fator exógeno que contribui ou não para o exercício da liberdade indivi-
dual. A citada concepção leva à conclusão de que “pessoas saudáveis são mais livres para 
escolher”. São reducionismos que não consideram as mazelas sociais e econômicas que 
estão por trás da geração estrutural de desigualdade em todos os seus níveis.

Em todas essas visões fica omitida a reprodução endógena e dialética da dinâmica 
capitalista no interior da saúde, que envolve tanto o desenvolvimento das forças 
produtivas, do investimento, do emprego e da inovação quanto a tendência, inerente ao 
nosso sistema econômico, de geração de assimetrias e desigualdades nos níveis sociais, 
territoriais e nacionais, em um processo de clara globalização movida pela inovação em 
todas suas dimensões (inclusive a financeira) e pela simultânea exclusão. 

A realidade concreta da saúde e das necessidades sociais, como revelado de modo 
devastador na pandemia do novo coronavírus, impõe a necessidade de uma visão 
integrada. Ficou evidente que as dificuldades na importação de produtos essenciais 
como ventiladores pulmonares, materiais médicos, insumos dos testes para diagnóstico 
e as complexas negociações para a transferência de tecnologia em vacinas e outros 
produtos são questões simultaneamente econômicas e sociais. A separação dessas 
dimensões é fruto de um olhar analítico fragmentado e reducionista, enraizado na 
economia, mas também em outras ciências sociais e nas políticas públicas, afastando-
se dos contextos históricos e temporais específicos nos quais essas dimensões estão 
articuladas sistemicamente. Temos que conformar um novo padrão de política pública 
que seja, ao mesmo tempo, sistêmico e comprometido com as demandas de nossa 
sociedade para garantir o bem-estar.

A abordagem adotada procura olhar a saúde como componente essencial da dinâmica 
econômica que se reproduz em um espaço específico e de alta importância estratégica. 
Se a dinâmica global atual gera novas frentes de expansão e de inovação, estas se 
expressam também no campo da saúde como um dos mais dinâmicos no contexto da 
quarta revolução tecnológica. Se, ao mesmo tempo, gera assimetrias e exclusão, estas 
também se reproduzem no campo da saúde. Como desdobramento, e incorporando uma 
visão de economia política, há necessidade de considerar os espaços de formulação e 
implementação de políticas públicas pelos Estados nacionais – daí o diálogo analítico e 
político dessa concepção com as linhas de pesquisa e de políticas públicas que abordam 
os sistemas nacionais de inovação e os sistemas nacionais de saúde e de bem-estar. Isso 
envolve, inexoravelmente, a interação desses sistemas com os projetos nacionais de 
desenvolvimento que, como mencionado, podem, dependendo da escolha política das 
sociedades, se inserir em processos globais pautados pela solidariedade e pelo direito à 
vida dos diferentes povos e regiões. 
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O COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE (CEIS) E A VULNERABILIDADE 
DOS SISTEMAS UNIVERSAIS

Em “Covid-19: a necessidade de retomada de uma agenda estrutural de 
desenvolvimento”, texto original escrito para o Jornal dos Economistas do Conselho 
Regional de Economia do Rio de Janeiro, defendo, seguindo a aposta teórica da 
concepção do Ceis, que a pandemia da Covid-19 evidenciou, de modo dramático, 
que era necessário compreender a base econômica, produtiva e tecnológica da saúde 
como um sistema interdependente, e não como um conjunto fragmentado de setores 
(Gadelha, 2020b). E que isso permitirá sair das amarras cognitivas das políticas 
industriais clássicas do pós-guerra, sempre focadas em segmentos produtivos 
particulares, facilitando a captura por interesses também particulares. 

Tal compreensão envolvia também uma ruptura das barreiras cognitivas e políticas 
entre as dimensões econômica e social do desenvolvimento. Essas duas dimensões 
passavam a ser endogeneizadas em certo padrão de desenvolvimento que envolve, a um 
só tempo e de modo indissociável, os direitos sociais, a equidade e as características da 
base produtiva e de inovação, sem cair em nenhum reducionismo de determinação de 
uma instância sobre a outra. 

Na perspectiva do Ceis, estamos vulneráveis para enfrentar o coronavírus, como 
pedintes em um mercado internacional permeado por interesses mercantilistas, em 
uma abordagem de economia política que articula poder econômico, tecnológico e 
político. No presente, mais de noventa países já adotam práticas protecionistas com 
imposição de barreiras e impedimentos ao acesso aos seus produtos, o que é ainda 
mais grave no âmbito dos países menos desenvolvidos. Nossas importações chegam 
a quase um orçamento do Ministério da Saúde (podemos estimar em US$ 20 bilhões 
se contabilizarmos, além das importações em produtos captadas nas estatísticas de 
comércio exterior, as advindas de bens intermediários e dos pagamentos por tecnologias, 
reconhecidamente significativos na área da saúde). Apenas em ventiladores pulmonares 
a dependência do Brasil quintuplicou em termos reais nos últimos vinte anos, atingindo 
US$ 50 milhões, segundo dados obtidos mediante metodologia utilizada pelo Grupo de 
Pesquisa Desenvolvimento, Complexo Econômico-Industrial e Inovação em Saúde (GIS), 
que coordeno na Fiocruz – ver entrevista concedida à revista Radis sob o título “A Covid 
escancarou problemas estruturais” (Morosini, 2020).

Ainda no texto, cito a imagem mencionada no artigo com o ex-ministro José Gomes 
Temporão, “Tecnologia em saúde: Brasil não pode ficar de joelhos”, no qual argumento 
que o SUS, como maior sistema universal do mundo, está assentado em “pés de barro” 
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no enfrentamento da crise atual. Isso em razão da fragilidade da capacidade produtiva e 
tecnológica local, tanto para ofertar produtos essenciais no país quanto para se articular 
de modo soberano com empresas e países mais desenvolvidos, envolvendo acordos de 
transferência de tecnologia e também relações comerciais virtuosas e complementares 
para atender às necessidades sociais (Temporão & Gadelha, 2020). 

No presente, estamos reféns de uma competição monopólica desleal com práticas que 
afastam o mundo dos objetivos meritórios de um desenvolvimento global sustentável. 
As situações econômica e social são dramáticas e completamente indissociáveis. 

A pandemia atual do coronavírus revela e confirma a hipótese analítica e 
metodológica do Ceis. Observamos sequestro de produtos médicos; cancelamento de 
contratos de ventiladores pulmonares pela existência de “propostas” melhores de países 
desenvolvidos; falta de acesso a insumos para testes de diagnóstico; extrema fragilidade 
dos programas de atenção primária em saúde, que foram atingidos por políticas 
econômicas e sociais restritivas do poder público (seguindo, muitas vezes, a concepção 
de economistas defensores da austeridade sem limites, em prejuízo da visão moral que 
marcou a economia política em seu nascimento); unidades de terapia intensiva (UTIs) 
públicas operando acima do limite de sua capacidade de atendimento, sem garantia de 
acesso aos excluídos; e diferenças e desigualdades entre pessoas e territórios dentro de 
nosso país, que geram taxas de letalidade por infecção de coronavírus de mais de dez 
vezes de diferença entre pessoas que deveriam ter os mesmos direitos. As dimensões 
econômicas e sociais do desenvolvimento são inevitavelmente vinculadas, de forma que 
se constitui, ao mesmo tempo, em um erro e em uma falta de visão a oposição nefasta 
e perversa entre a economia e a saúde. 

DE UMA NOVA VISÃO A UM NOVO PROJETO DE TRANSFORMAÇÕES 
ESTRUTURAIS 

As reflexões apresentadas, seguindo os artigos e entrevistas citados, indicam que 
para avançar é urgente apontar caminhos para o futuro, pois a realidade em seu curso 
natural será dramática, não apenas para essa pandemia, mas também para as futuras 
epidemias e pandemias e para os problemas de saúde que afetam o Brasil, desde o 
campo das doenças transmissíveis até o das doenças crônicas como câncer e doenças 
do sistema circulatório, assim como as referentes à saúde mental como a depressão, a 
tristeza e a solidão, tão marcantes nestes tempos difíceis. A crise e a vulnerabilidade 
serão agravadas se não pensarmos e agirmos de forma diferente como sociedade 
nacional e global. 
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Ao contrário das políticas industriais e de desenvolvimento produtivo tradicionais, 
com a marca setorial e muitas vezes capturadas por interesses particulares, temos que 
aprender um novo padrão de política pública que, ao mesmo tempo, seja sistêmico 
e comprometido com as demandas de nossa sociedade para garantir o bem-estar. 
Sistêmico porque o foco nas necessidades, como na saúde, envolve a articulação entre 
diferentes indústrias (farmacêutica e biotecnológica, de equipamentos e materiais 
médicos) e destas com os serviços de saúde (o elo final do sistema produtivo da saúde, 
onde todos os produtos industriais são utilizados, a exemplo do uso dos ventiladores 
nas UTIs). Comprometidos com as demandas da sociedade porque, contrariamente a 
um desenvolvimentismo vulgar, não cabe apenas apoiar setores produtivos se estes 
não estiverem vinculados às necessidades sociais. Não apenas as políticas setoriais, 
mas também as ditas como orientadas por missões, precisam se inserir em realidades 
histórico-concretas das necessidades das pessoas que, afinal, financiam o Estado e 
geram a riqueza de nosso país. 

É para a sociedade real brasileira e global que as políticas de desenvolvimento 
produtivo e de ciência, tecnologia e inovação devem estar voltadas. A perspectiva 
apresentada propõe uma abordagem passível de ser generalizada para viabilizar um 
padrão de desenvolvimento norteado pela equidade, pelo bem-estar e pelo dinamismo 
econômico e tecnológico, se espelhando no Ceis como um dos sistemas produtivos 
mais importantes e estratégicos do mundo, e pela soberania para implementar políticas 
sociais para que possamos atender às necessidades de nossa sociedade e não deixar 
as pessoas vulneráveis para trás pela irracionalidade de uma visão de desenvolvimento 
míope que opõe os direitos sociais à economia. Os direitos sociais e o direito à vida 
não apenas cabem no Produto Interno Bruto (PIB), mas são parte essencial da solução, 
constituindo uma alavanca para a superação estrutural da crise. 

A emergência desta pandemia no início do ano evidenciou que seu enfrentamento 
requeria forte articulação sistêmica, envolvendo: capacidade de inteligência no trata-
mento e análise dos dados epidemiológicos; disponibilidade em larga escala de produção 
industrial de testes de diagnóstico moleculares e de seu processamento nos serviços de 
saúde; produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o uso por profissio-
nais nos serviços de saúde; existência de máscaras, luvas e materiais de higiene e limpe-
za no contexto de uma população extremamente vulnerável e sem recursos básicos de 
água e esgoto; estruturação de uma rede de serviços de atenção básica (decisivos para o 
cuidado com a saúde e para o diagnóstico rápido e encaminhamento dos pacientes) e de 
UTIs; capacidade tecnológica e industrial para a produção em escala das futuras vacinas, 
medicamentos e serviços que utilizem grandes bases de dados e inteligência artificial; 
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e enorme aporte das ciências sociais na questão crucial da sociedade que queremos, 
incluindo a (re)construção de estratégias e meios para viabilizar e atualizar os sistemas 
de proteção social. 

Basta que uma peça do sistema não funcione para fazer ruir toda uma estratégia de 
saúde e toda capacidade nacional de resposta. A falta de ventiladores, a inexistência 
de UTIs e de profissionais para sua operação, uma lacuna na organização da atenção 
básica aberta pela falta de equipes de saúde da família para uma atuação são, todas elas, 
falhas capazes de desestabilizar o sistema. Os ventiladores apareceram como a ponta de 
um iceberg que revelou, na fase final da linha do cuidado, a necessidade de articulação 
sistêmica e as fragilidades dos países como o Brasil em situações de emergência. 

A fragilidade e a dependência externa do Complexo Econômico-Industrial da Saúde 
nacional se impõem como um grande problema de saúde pública. Se faltam EPIs, 
nossos profissionais da saúde adoecem e morrem de modo triste e desumano. Se faltam 
ventiladores, a inaceitável segmentação entre ricos e pobres aparece, de modo que uns 
têm direito à vida ao passo que outros são condenados à morte em uma triste escolha 
silenciosa de nosso país desigual e excludente. Se não existem sistemas de água e esgoto 
para todos e se a atenção básica não é estruturada em todo o território, assistimos, por 
exemplo, a uma das faces mais perversas de nossa desigualdade, na qual a alta letalidade 
no bairro da Maré, no Rio de Janeiro, chega a ser mais de dez vezes superior à letalidade 
de bairros da zona sul do mesmo estado.

O direito à vida não tem sido respeitado por falta de capacidade nacional produtiva e 
tecnológica e por uma visão míope que leva a fragilizar o SUS porque, irresponsavelmente, 
se advoga que os direitos sociais não cabem no PIB. A saúde é claramente uma frente 
essencial de desenvolvimento que gera 9% do produto, 14 milhões de empregos diretos 
e indiretos e 30% da capacidade nacional de pesquisa, além de ser a mais promissora 
porta de entrada na 4ª Revolução Industrial. Este setor lidera, no mundo, as novas 
tecnologias digitais, envolvendo inteligência artificial, o uso e tratamento de grandes 
bases de dados, as tecnologias de impressão 3D, os conhecimentos em genética 
(incluindo a edição genética) e sua fusão com o mundo digital, entre muitas outras 
frentes que respondem pelas profundas transformações em curso. 

A perspectiva sistêmica e endógena apresentada não reduz a necessidade de atuação 
do Estado no desenvolvimento do sistema produtivo e de inovação, mas acentua os 
requerimentos articulados de intervenção e a necessidade de conexão com a sociedade. 
Os economistas devem lembrar os ensinamentos de Celso Furtado de que não há 
desenvolvimento quando as necessidades da população não são atendidas. É necessário 
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pensar um novo Estado vinculado às demandas da sociedade, inserido, conectado, 
transparente e blindado das capturas setoriais.

Este momento dramático do contexto brasileiro impõe a necessidade de diálogo, 
de generosidade, de respeito mútuo e de ação conjunta para defender as pessoas, a 
economia nacional e uma sociedade que seja civilizada, na qual a saúde, a equidade, 
o meio ambiente, a ciência, tecnologia & inovação (CT&I) e o dinamismo econômico 
sejam objetivos compatíveis e favoreçam uma ação global pautada pela solidariedade. 
Em vez de um “novo normal” que reproduza nossa desigualdade e as assimetrias globais, 
podemos construir uma agenda mínima de transformações estruturais que supere as 
tendências em curso de acirramento da exclusão e da progressiva barbárie social para 
que possamos construir um país e uma sociedade melhores, comprometidos com as 
pessoas que aqui vivem e que são os responsáveis pela riqueza aqui gerada. 

Não se pode tirar da partilha do PIB justamente aqueles que geram a riqueza na 
qual todos estão assentados. É uma questão ética e humana e, ao mesmo tempo, uma 
saída para a crise estrutural econômica e civilizatória que enfrentamos ao longo deste 
século e que precisa ser revertida. Depende de nossas ações e de nossa capacidade 
de diálogo e de construir, em conjunto, um novo projeto e uma nova utopia transfor-
madora que associe mudança na estrutura social, mudança na estrutura econômica, 
mudança na participação política e democrática, mudança na esfera da vida, mudança 
na sociabilidade, mudança na forma de nos relacionarmos com o outro e com a natu-
reza. O futuro é incerto. A trajetória “natural” será o abismo para todos ou a barbárie 
social. Podemos domar o escorpião na construção de uma sociedade melhor. Já foi 
possível no passado. Será possível no futuro? Como diria o filósofo, seremos o produto 
de nossas escolhas!
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4
Tecnologias de Saúde –

 Medicamentos e Vacinas
 bens públicos globais ou disputa de mercado?

Jorge Antônio Zepeda Bermudez e Fabius Vieira Leineweber

INTRODUÇÃO: LIÇÕES DA PANDEMIA 

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus impactou o mundo inteiro de maneira 
semelhante, mas ocasionando respostas distintas nos diferentes países e regiões. 

A declaração de emergência de saúde pública de importância mundial (WHO, 2020a) 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, corresponde ao 
mais alto nível de alerta, conforme estabelece o Regulamento Sanitário Internacional, e 
foi seguida pela caracterização como pandemia (WHO, 2020b) no dia 11 de março.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que surge uma série de manifestações de solida-
riedade em âmbito mundial, a pandemia também expõe e aprofunda as desigualdades 
existentes no mundo, entre países e no interior de cada um deles. A inexistência de 
vacina ou de medicamentos para o controle efetivo da Covid-19 levou a uma série de 
medidas e intervenções não farmacológicas propostas para diminuir o impacto da pan-
demia e prevenir ou proteger as populações da morbidade e mortalidade. A quarentena, 
o confinamento, o distanciamento social, os hospitais de campanha e a testagem foram 
intervenções-chave para a redução do impacto negativo da pandemia em diversos paí-
ses, em alguns mais criteriosamente do que em outros. 

Essas intervenções também mostram o aprofundamento das desigualdades econô-
micas e sociais presentes. A iniquidade em saúde já era relacionada com renda (WHO, 
2020c) mesmo antes da pandemia. O distanciamento social de moradores de rua, pes-
soas privadas de liberdade ou habitantes de comunidades carentes e pessoas sem vín-
culo de trabalho formal ainda é um desafio, além das controvérsias sobre a veracidade de 
informações disponíveis nos mais diversos meios. Dessa forma, as medidas de conten-
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ção que se mostraram eficazes em alguns países podem ser de difícil implementação na 
plenitude necessária em outros. 

BENS PÚBLICOS E BENS COMUNS, GLOBAIS

A discussão sobre bens públicos ou bens comuns já estava presente no âmbito 
internacional no setor da saúde, ainda antes da pandemia. Em 2017, após o surto de 
ebola de 2014, o Banco Mundial considerou a preparação para pandemias como 
um “bem público global” (Stein & Sridhar, 2017), o que justificava a criação de um 
fundo que permita que o interesse pelo risco de pandemias se mantenha ao longo do 
tempo, e não apenas diante de ameaças iminentes. Também como resposta ao surto de 
ebola, a OMS lançou, em setembro de 2019, uma iniciativa de financiamento coletivo 
para Bens Comuns de Saúde (WHO, 2020d). Mais recentemente, já na pandemia de 
Covid-19, líderes mundiais pediram que a vacina para Covid-19 fosse considerada 
um “bem comum global” (Yunus Centre, 2020). Embora os termos possam parecer 
intercambiáveis, na economia bens públicos e bens comuns apresentam diferenças 
significativas para o contexto em questão. 

No atual paradigma econômico ortodoxo, bens públicos são definidos como aqueles 
que ninguém deixa de consumir (não exclusivos) e cujo consumo por um indivíduo 
não reduz sua disponibilidade para outros (sem rivalidade) (Kaul, Grunberg & Stern, 
1999). Exemplos clássicos seriam conhecimento, linguagem, segurança e iluminação 
de ruas. No contexto da pandemia, ninguém poderia ser excluído da redução de risco 
de uma doença infecciosa, e uma pessoa que se beneficia disso não previne outra de se 
beneficiar também. 

A classificação como bens comuns, que apresentariam rivalidade mas não seriam 
exclusivos, é usada com frequência, principalmente em pools. Diferentes daquelas de 
bens públicos, as características desses produtos dificultam o compartilhamento; isso 
pode ser observado quando o acesso de alguns subtrai o uso por outros. Exemplos 
seriam recursos naturais como ar e água, que quando poluídos prejudicam o uso alheio. 
Há critérios para a inclusão de informação e conhecimento como bens públicos; no 
entanto, o fato de serem considerados bens privados quando sujeitos a patentes pode 
prejudicar a inovação (Stiglitz, 2014). 

Em que pese o adjetivo “global”, este traz conotação de rivalidade ou exclusividade 
aplicada a países, e não a indivíduos ou empresas. Os bens seriam globais não porque 
são produzidos por vários países, mas por apresentarem benefícios indiretos além 
das fronteiras nacionais (WHO, 2002). Assim, conforme a política, um sistema de 
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saúde nacional pode ser um bem público global, se a vigilância gerar efeitos positivos 
sobre outros países, por exemplo. 

Ademais, alguns aspectos do conhecimento das tecnologias podem ser bens públicos 
globais, mesmo que o produto em si seja privado. Historicamente, os cenários para o 
desenvolvimento de novos medicamentos que se iniciaram com investimentos nacionais 
até meados do século passado passaram por um movimento de internacionalização 
focado nos países desenvolvidos, e mais recentemente evoluíram para esforços de 
compartilhamento da carga global (Moon, 2008). As vantagens dessa ampliação, 
como no conhecimento para o reposicionamento de medicamentos existentes, podem 
proporcionar benefícios globais.

ACESSO A TECNOLOGIAS COMO DIREITO HUMANO: DESAFIOS E BARREIRAS

Os direitos humanos são inerentes, inalienáveis, universais, invioláveis, inseparáveis 
e indivisíveis. A saúde é um componente essencial, não reduzida ao tratamento médico, 
mas em sua relação com o bem-estar de outras necessidades humanas como alimenta-
ção, alojamento e assistência social. A Declaração de Alma-Ata enfatiza essa visão am-
pliada. No entanto, mais recentemente, as dificuldades se apresentam na forma como 
uma declaração ministerial (Alcázar & Buss, 2020) do Fórum Político de Alto Nível 
do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (Ecosoc/ONU), 
baseada na Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas (Unga, 2020a), 
não obteve consenso em pautas progressistas. 

O debate sobre o acesso a tecnologias, em especial medicamentos, não é novo, 
pois permeia os debates na OMS há mais de vinte anos. Desde a Estratégia Revisada 
de Medicamentos na década de 1990, discute-se o confronto entre saúde e comércio e 
analisam-se os impactos da propriedade intelectual, da globalização e dos tratados de 
livre-comércio nesse aspecto (Bermudez, 2014, 2017; Bermudez et al., 2018; Bermudez, 
Luiza & Silva, 2020; Pippo et al., 2020).

Na questão do acesso a medicamentos, o trabalho da OMS para atingir a cobertura 
universal de saúde se encontra hoje alinhado com as metas da Agenda 2030 e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que incluem o acesso a serviços essenciais de 
saúde de qualidade e o “acesso a medicamentos essenciais e vacinas seguras, efetivos 
e de qualidade para todos” (Nações Unidas, 2020). O programa de trabalho da OMS 
também menciona a Estratégia Global e Plano de Ação em Saúde Pública, Inovação 
e Propriedade Intelectual (WHO, 2011) incluindo políticas de acesso a medicamentos 
genéricos e inovação; regulação para assegurar qualidade; esquemas de cobertura que 
diminuam o gasto da população; preços adequados; compras e abastecimento e seu uso 
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apropriado. No entanto, deve-se considerar que, quando limitada pelo risco financeiro, 
a proposta de cobertura restringe o acesso universal, como observado na América Latina 
(Giovanella et al., 2018).

O conceito de acesso, simplificando, deve representar o grau de ajuste entre oferta e 
demanda (Penchansky & Thomas, 1981), o quanto uma população consegue alcançar 
o serviço (Thieren, 2005) adequado. Do ponto de vista econômico, a alocação eficiente 
de recursos, sem benefícios a determinados indivíduos – o que prejudicaria o bem-
estar de outros – está no conceito de cobertura. E especificamente para medicamentos, 
formulou-se uma proposta de definição de acesso a medicamentos essenciais como 
“a relação entre a necessidade de medicamentos e a oferta dos mesmos, na qual essa 
necessidade é satisfeita no momento e no lugar requeridos pelo paciente (consumidor), 
e ainda com a garantia da qualidade e a informação suficiente para o uso adequado” 
(Luiza & Bermudez, 2004).

Exemplos de pandemias ou epidemias anteriores, entre os quais se destacam a 
influenza H1N1, Sars ou Mers, mostram as dificuldades em implementar políticas que 
priorizem a igualdade e o enfrentamento a preços inacessíveis de determinados produtos, 
em especial medicamentos e vacinas. Para o H1N1, uma vacina ficou disponível em seis 
meses, mas países mais ricos compraram toda a produção, e somente após confirmarem 
sua necessidade doméstica compartilharam 10% dos estoques (Bollyky & Bown, 
2020). E no uso de oseltamivir também foram identificados diversos problemas relativos 
à eficácia (Gupta, Meenu & Mohan, 2015) ou mesmo na competição entre países. 

Outra das principais barreiras ao acesso desejável são a propriedade intelectual e os 
monopólios por esta gerados, ocasionando preços elevados, inacessíveis e inaceitáveis. 
É nesse sentido que se apresenta o enfrentamento entre saúde e comércio, políticas 
sociais e políticas econômicas, e o falso dilema entre preservar vidas ou preservar a 
economia. No entanto, apenas com o controle da pandemia seria possível a retomada 
da economia. Nesta vertente, torna-se necessário reconhecer as tecnologias de saúde 
(em especial medicamentos e vacinas) para Covid-19 como bens públicos globais 
(Vilhelmsson & Mulinari, 2018).

SOLIDARIEDADE E INICIATIVAS RECENTES

Atualmente, a solidariedade mundial se faz presente e acompanhou as iniciativas 
dos organismos internacionais, em especial das Nações Unidas. Cabe destacar a reunião 
de ministros da Saúde dos países do Grupo dos Vinte (G20), a Assembleia Geral das 
Nações Unidas, a Assembleia Mundial da Saúde e outras iniciativas.
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Em 18 de março, o diretor-geral da OMS anunciou uma iniciativa (WHO, 2020e) 
para gerar evidência de tratamentos ou vacinas efetivas. O objetivo do Solidarity Trial 
é reduzir em 80% o tempo (WHO, 2020f) dos estudos clínicos, usando um desenho 
adaptativo de ensaios (não sendo duplo-cego). Tendo se iniciado com apenas dez 
países e quatro medicamentos, remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir com 
interferon-beta, e cloroquina (Kupferschimidt & Cohen, 2020), em 1o de de julho esses 
estudos já contavam com mais de 100 países e cerca de 5.500 pacientes (WHO, 
2020f), incluindo o Brasil por intermédio da Fiocruz, atendendo a solicitação do 
Ministério da Saúde.

No âmbito das Nações Unidas, em 2 de abril de 2020, a Resolução 74/270 da 
Assembleia Geral, reconhecendo o impacto da pandemia nas sociedades e na economia, 
especialmente nas populações pobres e mais vulneráveis, reafirmou o compromisso com 
a solidariedade e pediu cooperação multilateral para a pandemia (Unga, 2020b). Em 20 
de abril, a Resolução 74/274 avançou reconhecendo o papel da OMS no fortalecimento 
dos mecanismos de cooperação para dar suporte ao desenvolvimento, à manufatura 
e à distribuição de produtos para a Covid, evitando especulação e armazenagem que 
prejudiquem o acesso (Unga, 2020b). 

Nesse contexto se destaca o lançamento (WHO, 2020g) da iniciativa Access to 
Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) (WHO, 2020h) em 24 de abril, contando 
com o apoio de mais de quarenta países e tendo coletado recursos para o desenvolvimento 
e produção de tecnologias contra a Covid-19. Essa iniciativa, baseada no compromisso 
dos líderes do G20 (G20, 2020) estabelecido em 26 de março, começou com 8 bilhões 
de dólares, estimados pelo Global Preparedness Monitoring Board (GPMB, 2020), 
para a aceleração do provimento de equipamentos, medicamentos ou vacinas, como 
preparação de capacidade produtiva e solidariedade multilateral com amplo provimento 
de acesso, “sem deixar ninguém para trás”. Outros países se juntaram a essa iniciativa 
europeia, para formar a Coronavirus Global Response Initiative em 4 de maio: Canadá, 
França, Alemanha, Itália, Japão, Arábia Saudita, Noruega, Espanha e Reino Unido (Europe 
Union, 2020a). Na proposta de um “grupo inclusivo internacional de compradores” 
(Europe Union, 2020b), em junho o valor dos compromissos levantados totalizava 15,9 
bilhões de euros (Europe Union, 2020a). 

Na OMS, a Assembleia Mundial da Saúde, realizada pela primeira vez de maneira 
virtual em maio, aprovou, não sem bastante discussão (Love, 2020), a Resolução 
WHA73/3 (Resposta à Covid-19) (WHO, 2020i). A proposta previa ampliar o acesso 
e tratar de um pool de patentes para a Covid-19; mas ao passo que países como o 
Canadá pediam “licenciamento aberto, universal ou não exclusivo”, os EUA pediam 
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pelo “uso de mecanismo existentes (...) consistentes com flexibilidades dos tratados 
internacionais existentes”. Ao final, o documento A73/3 apresenta diversas menções às 
provisões do acordo Trips (Trade-Related Aspects of International Property Rights) com 
as flexibilidades confirmadas pela Declaração de Doha (WTO, 2020). Ademais, o texto 
também reconheceu a imunização extensiva como um “bem público global de saúde”. 

Um mês depois, em 29 de maio, se efetivou o Covid-19 Technology Access Pool 
(C-TAP), objetivando que todas as vacinas, testes, diagnósticos, tratamentos e outras 
ferramentas na resposta ao coronavírus sejam disponibilizadas universalmente como 
bens públicos globais (WHO, 2020j). O C-TAP está baseado na proposta da Costa 
Rica enviada em 24 de março, que, com a adesão de 57 países-membros, dirigiu 
atenção ao compartilhamento de conhecimento e cessão voluntária de propriedade 
intelectual (Costa Rica, 2020). No C-TAP, a Medicines Patent Pool seria responsável 
pelo pool de patentes, com acesso justo e equitativo como prioridade (Medicines 
Patent Pool, 2020). Na apresentação do projeto (WHO, 2020k), ao passo que Stiglitz 
advogava que a propriedade intelectual é um construto social que não tem servido ao 
propósito, Mazzucato defendia que o compartilhamento seja mandatório, ou que haja 
condicionantes para o recebimento de financiamentos públicos nas pesquisas. Apesar 
de nesse evento se ter atribuído às tecnologias a classificação de “bem comum” (por 
se tratar de um pool), posteriormente, em 12 de junho, outro informe da OMS (WHO, 
2020l) reforçou solicitação para que a vacina seja considerada um bem público global.

Em seguimento, no contexto do ACT Accelerator e do C-TAP, a Global Alliance for 
Vaccines and Immunization (Gavi, 2020a), iniciativa que dissemina acesso a vacinas, 
lançou uma nova vertente, a Covax e Covax Facility (Gavi, 2020b). Esta vertente se 
situa no âmbito dos mecanismos financeiros inovadores cujo eixo de atuação, em 
coordenação com a Coalition for Epidemic Preparedeness Innovations (Cepi, 2020a) 
e a OMS, é o mecanismo conhecido como Advanced Market Commitment (AMC) 
para assegurar o financiamento e acelerar o desenvolvimento e produção de vacinas, 
além do acesso equitativo para todos os países do mundo. A Cepi, mais envolvida no 
desenvolvimento de vacinas, já investiu US$ 829 milhões em nove candidatos a vacinas 
para a Covid-19. Somente com a Novavax foram 388 milhões de dólares para aumentar 
a capacidade de produção, além de outras que estão em testes clínicos (Moderna, 
Oxford/AstraZeneca, Inovio, Clover, University of Queenland). Ademais, também 
investiu em 2 bilhões de frascos (Cepi, 2020b). Com essa previsão de 2 bilhões de 
doses de vacinas seguras e de eficácia comprovada até o final de 2021, tal quantitativo 
seria, de maneira hipotética, disponibilizado igualmente aos países que aderiram, de 
maneira proporcional à sua população. Na América Latina, Argentina, Brasil e México 
manifestaram apoio a essa iniciativa.
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O “NOVO NORMAL”: BENS PÚBLICOS OU CORRIDA DESENFREADA?

Pareceria então que, mesmo face à grande conexão do mundo virtual na pandemia, 
tanto movimentos como iniciativas de solidariedade global estariam direcionando 
a sociedade para novas bases mais solidárias. Entretanto, o chamado novo normal 
(Covid-19..., 2020) que deve governar o mundo no pós-pandemia enfrenta uma série 
de contradições e conflitos característicos de uma sociedade competitiva e excludente 
por natureza.

As limitações de exportação foram as primeiras iniciativas para a proteção nacional. 
A partir de alertas sobre possíveis desabastecimentos, a busca por equipamentos 
como ventiladores, máscaras, ou mesmo medicamentos e outros insumos fez com 
que diversos países proibissem a exportação desses produtos, com normas que ainda 
se encontram vigentes em 94 países (ITC, 2020). Sem demora, países como Canadá, 
Alemanha, Chile, Colômbia e Israel (OMC, 2020) efetivaram medidas de propriedade 
intelectual como forma de promover o ambiente legal para mecanismos de licenciamento 
compulsório dos produtos para a Covid-19. No Brasil, o Congresso Nacional tem 
recebido diversas propostas de alteração legislativa no sentido de agilizar a possibilidade 
de emissão de licenciamento compulsório no caso de tecnologias associadas à Covid-19, 
alterando a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) (Brasil, 1996), coerentes com 
as recomendações do Painel de Alto Nível em Acesso a Medicamentos do secretário-
geral das Nações Unidas (United Nations Secretary-Generals, 2020).

Recentemente, a África do Sul protocolou Comunicação ao Conselho do Trips 
(WTO, 2020a), questionando o escopo de uso das flexibilidades do acordo Trips no 
contexto da pandemia. Com efeito, posteriormente em Reunião do Conselho do Trips 
(WTO, 2020b), ao passo que países em desenvolvimento expuseram dificuldades no 
uso das flexibilidades, países desenvolvidos ressaltaram os incentivos aos investimentos 
do ambiente de propriedade intelectual, assim como o licenciamento voluntário por 
intermédio do C-TAP. Essa reunião também menciona o estudo trilateral (OMS, OMC, 
OMPI) de Acesso a Tecnologias Médicas e Inovação (WTO, WHO & Wipo, 2020), 
que apresenta a descrição de vários outros aspectos das interações entre saúde pública, 
comércio e propriedade intelectual, no contexto dos direitos humanos. 

No caso de produtos inovadores, os Advanced Market Commitments têm sido 
instrumento de uma guerra de preços. Exemplificando, os EUA adquiriram o total do 
quantitativo de remdesivir para os próximos 3 meses (Boseley, 2020) com a Gilead, antes 
mesmo de o produto figurar na lista dos tratamentos. Ao mesmo tempo, a Gilead busca 
proteção patentária em cerca de 70 países para o remdesivir e autoriza o licenciamento 
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de cinco produtores genéricos (Gilead, 2020a), os quais não podem exportar para os 
países com proteção, apenas para os de renda mais baixa. Esse comportamento de definir 
unilateralmente o escopo geográfico, semelhante ao anterior com o sofosbuvir, também 
produzido pela Gilead, exclui principalmente países de renda média. 

A corrida dos países ricos para monopolizar as vacinas que ainda estão em 
desenvolvimento mostra que as propostas de solidariedade podem não ser efetivas 
(Gilead, 2020a). O Reino Unido investiu 84 milhões de libras em 100 milhões de 
doses da vacina da Astra Zeneca/Oxford até o final do ano, e também fechou AMCs 
com a Pfizer/BioNTech e a Valneva, além de estar em negociação com a GSK/Sanofi 
(United Kingdom, 2020). O National Health System (NHS) também financia ensaios 
clínicos no âmbito do programa Recovery Trial, que visa a fornecer evidência científica 
de melhor qualidade sobre terapias ou reposicionamento de medicamentos, já tendo 
obtido resultado favorável para a dexametasona. Para vacina, o NHS Covid-19 Vaccine 
Research Registry pretende convocar 500.000 voluntários (Recovery, 2020).

A França questionou uma eventual prioridade dos EUA na vacina da Sanofi e a 
Alemanha comprou 23% da Curevac por 300 milhões de euros (Curevac, 2020). Também 
de forma peculiar, Alemanha, França, Itália e Holanda assinaram acordo independente 
com AstraZeneca para adquirir 300 milhões de doses da vacina até o final de 2020 
(Astrazeneca, 2020). Além disso, a Comissão Europeia está prevendo fundos para 
AMC de vacinas, insumos, testes diagnósticos ou outras medidas de prevenção, com 
investimentos adicionais em pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura e produção. Por 
sua vez, a Índia, por intermédio do Serum Institute of India, entrou em entendimentos 
com AstraZeneca para produzir um bilhão de doses de vacinas, das quais 400 milhões 
antes do final de 2020 (Rajagopal, 2020).

Os EUA, por sua vez, montaram oficialmente uma iniciativa governamental 
denominada Operation Warp Speed com o objetivo inicial de assegurar 300 milhões 
de doses de uma vacina segura até janeiro de 2021 (United States of America, 2020a). 
Para essa finalidade, foram identificadas 14 vacinas candidatas, reduzidas a cerca de sete 
mais promissoras. O financiamento assegurado pelo Congresso dos EUA incluiu mais de 
10 bilhões de dólares. Os primeiros acordos com Moderna, Sanofi e Novavax e Johnson 
& Johnson tinham valores que variavam de algumas dezenas a centenas de milhões 
de dólares (Donald Trump..., 2020), além de outros investimentos em aperfeiçoar 
capacidades produtivas e insumos como frascos e seringas. Mais recentemente, se 
observam valores mais elevados nos acordos com a AstraZeneca/Oxford por US$ 
1,2 bilhões (United States of America, 2020b), além de Pfizer/BioNTech e GSK, 
comprometendo 1,95 bilhão (United States of America, 2020c) e 2 bilhões de dólares 
(United States of America, 2020d), respectivamente. 
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Entretanto, essa iniciativa unilateral dos EUA não se soma ao multilateralismo e so-
lidariedade que envolve cerca de 150 países involucrados na iniciativa que estabeleceram 
a OMS e a Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi Alliance). Observada mundo 
afora, entrevistas governamentais e notícias de imprensa evidenciam que a realidade 
do “novo normal” é uma corrida desenfreada de países ricos com prioridade para suas 
necessidades ou até para atender a outros interesses de seus governantes. 

Ao passo que a vacina da AstraZeneca deve ser oferecida ao preço de custo de cerca 
de 2,5 dólares ou euros, o governo dos EUA propõe que seja colocado um preço de 
referência de US$ 40 (Kliff, 2020) para as vacinas a serem desenvolvidas, de modo a 
torná-las inacessíveis para a maioria das populações. Em nítido contraste com os EUA, a 
Comissão Europeia e diversos países ao redor do mundo apoiam a iniciativa Coronavirus 
Global Response, que já arrecadou 15,9 bilhões de euros em apoio à ACT Accelerator 
(Europe Union, 2020c). Ademais, o presidente Xi Jinping anunciou, na abertura da 
Assembleia Mundial da Saúde, que a vacina chinesa seria um bem público global 
(China, 2020), afirmação reiterada recentemente pelo ministro da China em reunião dos 
ministros das Relações Exteriores.

Assim, o contraste entre a visão de um bem público global e a disputa no mercado 
é realçado pela falta de solidariedade que se esperaria numa emergência de interesse 
internacional: uma pandemia que atinge o mundo indistintamente, acentuando os 
desequilíbrios existentes. A governança global do funcionamento do mercado, por meio 
de mecanismos de transparência, precificação, eliminação das barreiras de propriedade 
intelectual, seria essencial para o desempenho, pelos Estados nacionais, da missão de 
criar valor mediante a cooperação. 

PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES NA PANDEMIA E NO PÓS-PANDEMIA

A definição de produtos para a Covid-19 como bens públicos globais poderia ser um 
primeiro passo para a superação do problema da propriedade intelectual como barreira 
ao acesso. Mas ainda existem mais de 2.000 pedidos de patentes (Meds Pal, 2020) 
para medicamentos para a Covid-19 no mundo, 16 apenas no Brasil. E, ademais, outros 
desafios, como a capacidade de produção e o preço ou os próprios critérios que definem 
a efetividade no controle da pandemia, permaneceriam. 

A limitação de licenciamento voluntário do C-TAP é criticada por diversos especialistas 
e organizações não governamentais. Dado o volume de recursos públicos investidos, o 
licenciamento poderia ser mandatório ou com mais condicionantes, conforme apontou 
Mariana Mazzucato no evento de lançamento do C-TAP (WHO, 2020k). A falta desse 
mecanismo é, possivelmente, uma das causas do acirramento da competição entre países.
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Os investimentos em produção podem ser infrutíferos. As tecnologias de produção 
de vacinas apresentam plataformas diferentes que não são intercambiáveis. O risco é 
necessário, mas o que se vê é que antes da pandemia investimentos para o desenvol-
vimento de vacinas correspondiam a aproximadamente 500 milhões (Gouglas et al., 
2018) e que os valores atuais, por mais que se leve em consideração o prazo curto, estão 
tomando como referência muitas vantagens indiretas à economia, e não a necessidade 
de garantir os custos mínimos. 

Mesmo na cooperação, os critérios para a distribuição das vacinas são incertos. 
Apesar dos planos de vacinar 20% da população até final de 2021 (Gavi, 2020b), 
inicialmente priorizando profissionais da saúde, idosos e portadores de outros fatores 
de risco, não está claro quais seriam os primeiros países a receber a vacina. Dos 165 
países que aderiram à Covax Facility, consórcio mundial que visa a impulsionar o 
desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, 75 devem financiá-las com recursos 
próprios (WHO, 2020m) e 95 devem recebê-las gratuitamente, de acordo com critérios 
de renda média baseados no Produto Interno Bruto (PIB). Com esse critério, países como 
África do Sul, Paquistão e a maioria da América Latina teriam maiores dificuldades para 
receber assistência. 

O cenário da informação relacionada à Covid-19 ainda é de grande incerteza. Apesar 
do elevado número de ensaios clínicos para o reposicionamento de medicamentos, muitos 
estudos apresentaram menos de cem pacientes, sem grupos controle ou duplo-cego, e 
um terço deles não apresentava desfechos claros (Mehta et al., 2020). A cloroquina foi 
o medicamento com o maior número de estudos (Herper & Higlin, 2020) registrados 
para a Covid-19. Embora ainda haja divergência sobre sua eficácia na opinião popular, 
muitos países que permitiram seu uso já suspenderam essa possibilidade, incluindo a 
próprio estudo do Solidarity Trial (WHO, 2020f) da OMS. Outros medicamentos, como 
o Favipiravir, também permanecem controversos, com seu uso autorizado na Índia, 
China e Rússia. 

As recomendações variam entre países e sociedades médicas, muitos estudos com 
séries de casos ou apenas testes in vitro sugerem resultados promissores para melhor 
investigação. O próprio remdesivir se mostrou mais promissor na redução de risco ou 
tempo de internação (Gilead, 2020b), e a dexametasona, apenas em casos internados 
(The Recovery Collaborative Group, 2020). Além dos medicamentos, algumas terapias 
como plasma de convalescente (Thomas & Weiland, 2020), anticorpos monoclonais 
e soros heterólogos despontam. Nesses casos, observa-se que a resposta pode apenas 
ajudar o tratamento ou prevenir complicações, sem viabilidade de ampla proteção.
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Essa dúvida também se apresenta na testagem. Embora os testes para Covid-19 
apresentem vantagens claras, sendo inclusive defendidos como bens públicos (Johnson, 
2020), há polêmica sobre os diferentes tipos, em particular sobre a sensibilidade e 
especificidade de testes imunológicos (Castro et al., 2020). De forma semelhante, as 
medidas de distanciamento social e uso de máscaras são questionadas. No caso de 
vacinas, apenas o FDA apresentou um protocolo claro para sua aprovação: mínimo 
de 50% de efetividade em pelo menos diminuir a severidade de sintomas da Covid-19 
(United States of America, 2020e). Isso seria mais um auxílio no tratamento, podendo 
significar que as primeiras vacinas aprovadas não tenham a eficácia necessária para 
prevenir o contágio.

Subjacente aos problemas supracitados está o nacionalismo exacerbado, como vetor 
de poder na disputa e eventual criação de bens políticos. Esse acirramento ameaça as 
necessárias coordenações de respostas à pandemia, prejudicando tanto o financiamento 
mais eficaz como o compartilhamento de informações, adequados ao maior benefício 
possível. A ameaça de uma pandemia significa que a capacidade de resposta de qualquer 
Estado coloca outro em risco. 

O termo vaccine nationalism (Kupferschmidt, 2020) se tornou frequente para de-
signar a prioridade doméstica na competição. É possível que as primeiras terapias ou 
vacinas não apresentem os resultados esperados, e que o volume investido em com-
promissos precoces não facilite que outros candidatos venham a sobressair. Ademais, 
nas diversas possibilidades de retaliação entre países, deve-se lembrar do dilema do 
prisioneiro (Poundstone, 1993), experimento comum da teoria dos jogos em que o 
maior benefício vem da cooperação. Outro clássico, o experimento do marshmallow 
em Stanford (Mischel & Ebbesen, 1970), determina o quanto crianças esperam por dois 
marshmallows ou comem um imediatamente; talvez Estados ainda estejam se rebelando 
contra um amadurecimento global. 

Conforme salientado pela OMS, o bem público global não seria apenas o produto, 
mas a imunização (WHO, 2020i). A sutileza dessa afirmação se mostra não apenas na 
necessidade de cadeias de distribuição e serviços, mas também no grau de cooperação 
global a ser atingido. É fato que o compromisso com as normativas globais limita a atua-
ção dos Estados nacionais, competindo com esferas de influência de interesses políticos. 
Mas a maior cooperação regional, mediante uma governança global, possibilitaria que 
mecanismos específicos em determinadas áreas refletissem melhor o contexto cultural 
e normas locais.

Por fim, ao mesmo tempo que a pandemia amplifica a iniquidade entre os países 
e populações negligenciadas e vulneráveis, uma solução individual que perpetue esse 
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sistema não se mostra viável. Nesse aspecto, a pandemia oferece riscos diferentes, mas 
a resposta não pode ser um mérito, visto que os determinantes sociais acometidos 
não excluem privilégios. Além disso, a solidariedade é uma questão moral, diferente da 
hipótese de um agente racional ou ideologia de um bem político. Embora a perspectiva 
da saúde como bem público global apresente evidentes vantagens econômicas, a saúde 
é, acima de tudo, um direito humano. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pelas Nações Uni-
das em 1948, como resultante da tragédia da II Guerra Mundial, reconhecendo que a 
dignidade e direitos iguais e inalienáveis constituem o fundamento da liberdade, da jus-
tiça e da paz no mundo, e vedando qualquer discriminação (UN Human Rights, 2020). 
A humanidade está acima das fronteiras e nos cabe cobrar que o acesso aos bens pú-
blicos na vigência da pandemia seja assegurado para todos, sem deixar ninguém para 
trás. O Sistema Único de Saúde (SUS), como um sistema de acesso universal, tem esse 
objetivo e representa, portanto, um bem público global.
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Neste capítulo são descritos de forma resumida os conhecimentos existentes sobre 
a etiologia, a epidemiologia, a fisiopatogenia, o quadro clínico, o diagnóstico, tra-

tamento e a prevenção da infecção pelo novo coronavírus. As informações aqui contidas 
devem ser consideradas em um cenário de conhecimento em construção, portanto de-
pendentes da data em que estamos escrevendo.

CORONAVÍRUS

Os coronavírus (CoVs) pertencem à ordem Nidovirales, família Coronaviridae e 
subfamília Coronavirinae, e infectam ampla gama de hospedeiros. De acordo com as 
relações genéticas e filogenéticas entre seus membros, esta subfamília é dividida em 
quatro gêneros: alfa ( ), beta ( ), gama ( ) e delta ( ). Os membros dos gêneros  e  
infectam mamíferos, ao passo que os membros dos gêneros  e  infectam principalmente 
pássaros e, adicionalmente, alguns mamíferos (Cui, Li & Shui, 2019). Atualmente, os 
CoVs que infectam humanos e causam infecções respiratórias leves são dois -CoVs 
(229E e NL63) e dois -CoVs (OC43 e HKU1). Ocasionalmente, essas infecções podem 
evoluir para casos graves. Adicionalmente, três distintos -CoVs, que causam infecções 
altamente patogênicas em humanos surgiram nas últimas duas décadas, incluindo o 
primeiramente identificado CoV da síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV), o CoV 
da síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers-CoV) e o mais recentemente descrito 
Sars-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19. 

O Sars-CoV-2 pertence ao subgênero Sarbecovírus, assim como os Sars-CoV e 
Mers-CoV. O Sars-CoV-2, porém, foi identificado como um vírus distinto com base na 
baixa identidade genética com esses outros vírus altamente patogênicos. A identidade 
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geral de nucleotídeos observada entre o Sars-CoV-2 e o anteriormente descrito Sars-
CoV é de 80%, ao passo que a identidade com os Sars-CoVs de morcegos (ZC45 e 
ZXC21) é de 89% (Chan et al., 2020a; Malik et al., 2020; Gralinski & Menachery, 2020). 
Além disso, uma identidade de sequência de somente 51% foi identificada entre o 
Sars-CoV-2 e o Mers-CoV (Ren et al., 2020). Essas análises indicaram, portanto, 
que o Sars-CoV-2 pode ter se originado de Sars-CoV de morcegos e que outros 
hospedeiros amplificadores podem ter desempenhado um papel na transmissão de 
doenças para humanos.

Evolução

Os CoVs dos gêneros  e  evoluem a partir de morcegos, e os e  de pássaros e 
suínos (Cheng et al., 2007; Woo et al., 2012). Os morcegos também são considerados 
os hospedeiros naturais para progenitores de CoVs altamente patogênicos em 
humanos, como Sars-CoV e Mers-CoV (Perlman, 2020) e os reservatórios dos CoVs 
229E e NL63 (Graham, Donaldson & Baric, 2013). Previamente à infecção humana, 
há o envolvimento de hospedeiros animais intermediários, que então transmitem os 
CoVs para o hospedeiro humano. 

No surto de Sars de 2002 a 2003, identificou-se que o Sars-CoV se originou de 
morcegos, que foram os hospedeiros reservatórios e, posteriormente, infectaram 
civetas, mamíferos de pequeno porte, que foram os hospedeiros intermediários. Estes, 
então, incorporaram mudanças na proteína de superfície viral spike (S), no seu domínio 
de ligação ao receptor celular da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), para 
melhorar sua ligação e este receptor. O vírus adaptado à civeta, durante sua exposição 
a humanos em mercados de animais vivos, no sul da China, adquiriu subsequentes 
adaptações que resultaram na cepa epidêmica (Graham, Donaldson & Baric, 2013), 
infectando humanos e permitindo, assim, a transmissão entre estes hospedeiros. Esse 
surto teve mais de 8.000 casos confirmados com mais de 700 mortes, no total, atingindo 
taxa de mortalidade de quase 10%. 

No caso do surto de Mers em 2012, relatado inicialmente na região da Arábia 
Saudita, foi relatado que os camelos dromedários foram os hospedeiros intermediários. 
Essa doença teve mortalidade de cerca de 35%. 

Relativamente ao Sars-CoV-2, análises do seu genoma identificaram ser este um 
vírus com sequência recombinante do Sars-CoV oriundo de morcego com outro CoV de 
origem desconhecida, na região que codifica a proteína S viral que reconhece o receptor 
ACE2. Algumas hipóteses foram levantadas sobre o provável hospedeiro intermediário 
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do Sars-CoV-2, se existente (Ji et al., 2020; Zhang, Wu & Zhang, 2020), mas ainda não 
há definição desse possível animal. Uma vez em humanos, a transmissão de pessoa 
para pessoa ocorre principalmente por meio de contato direto ou indireto e inalação de 
gotículas respiratórias. 

Os CoVs mais recentemente descritos representam grande ameaça à saúde pública 
global. A atual pandemia de Covid-19 representa o terceiro surto de CoVs altamente 
patogênicos em humanos nas últimas duas décadas. Sars-CoV, Mers-CoV e Sars-CoV-2 
são exemplos proeminentes de vírus que cruzaram a barreira das espécies, de animais 
selvagens para humanos. 

As experiências prévias com os vários surtos de vírus emergentes conhecidos 
apontam que a patogenicidade mais alta de um vírus está frequentemente associada a 
uma transmissibilidade mais baixa. Em comparação com vírus emergentes como ebola, 
influenza A(H7N9) aviário, Sars-CoV e Mers-CoV, o Sars-CoV-2 tem patogenicidade 
relativamente menor e transmissibilidade moderada (Chen, 2020).

Características

Desde o surgimento do Sars-CoV-2, muitos esforços vêm sendo feitos para determinar 
as características deste novo vírus, por meio de estudos de sequenciamento genômico 
e avaliação das suas estruturas proteicas. A nomenclatura dos CoVs é oriunda da sua 
semelhança morfológica com a figura de uma coroa, devido às projeções da proteína 
S viral a partir de sua estrutura, quando os vírus são observados através de microscopia 
eletrônica. Suas micrografias eletrônicas revelaram um contorno esférico, diâmetro 
variando de 60 a 140 nm e picos distintos de 9 a 12 nm (Zhu et al., 2020). Esses vírus 
têm quatro proteínas estruturais, denominadas proteínas S, envelope (E), membrana (M) 
e nucleocapsídeo (N).

Os CoVs têm material genético composto de ácido ribonucleico (RNA) de fita 
única, com sentido positivo de leitura, não segmentado, com cerca de 30.000 bases 
nucleotídicas. O genoma viral é envolto pela proteína N. Os dois terços da extremidade 
inicial 5  do genoma codificam as poliproteínas pp1a e pp1ab, que são clivadas pelas 
proteases virais nsp3-PLpro e nsp5-Mpro em 16 proteínas não estruturais, entre elas 
a RNA polimerase dependente de RNA (RdRP), duas proteases, uma helicase e outras 
proteínas envolvidas na transcrição e replicação viral (Chan et al., 2020a). As proteínas 
estruturais S, E, M e N são codificadas no terço restante da extremidade final 3  do 
genoma, assim como as proteínas acessórias ORF-3a, -3b, -6, -7a, -7b, -8, -9a, -9b, e 
10 (Chan et al., 2020a).
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Uma característica única do Sars-CoV-2 em relação ao Sars-CoV é a presença 
de um sítio de clivagem por proteases tipo-furina na sua proteína S (Coutard et al., 
2020). A presença desse sítio pode ter alguma relação com o tropismo mais amplo 
observado por este vírus recente, visto que essas proteases apresentam expressão 
celular e tecidual generalizada.

A PANDEMIA: EPIDEMIOLOGIA

Em 31 de dezembro de 2019 as autoridades de saúde chinesas relataram para a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) uma epidemia de casos com infecções respiratórias 
baixas detectada em Wuhan, a maior área metropolitana da província de Hubei, iniciada 
no início do mesmo mês. Como não foi possível identificar o agente causal da doença, 
esses primeiros casos foram classificados como “pneumonia de etiologia desconhecida”. 
O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e os CDCs locais organizaram 
um programa intensivo de investigação de surtos. A etiologia dessa doença é agora 
atribuída a um novo vírus pertencente à família dos coronavírus (CoV), denominado 
Sars-Cov-2. Em 11 de fevereiro de 2020, o diretor-geral da OMS, dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunciou que a doença causada por esse novo CoV seria denominada 
Covid-19, sigla de “doença por coronavírus 2019” (Cascella et al., 2020).

Esse novo vírus mostrou-se bastante contagioso e se espalhou rapidamente em 
todo o mundo. Em 30 de janeiro de 2020, de acordo com o Regulamento Sanitário 
Internacional, o surto foi declarado pela OMS como emergência em saúde pública de 
interesse internacional (PHEIC), já disseminada para 18 países, com quatro países 
relatando transmissão local. Em 28 de fevereiro de 2020 a OMS elevou a classificação 
da situação como nível muito alto de risco de pandemia e em 11 de março, quando o 
número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países 
envolvidos triplicou, com mais de 118.000 casos em 114 países e mais de 4.000 mortes, 
a instituição declarou uma pandemia da nova doença. 

Em uma revisão sistemática sobre a epidemiologia da Covid-19, incluindo 41 artigos 
identificados nas bases PubMed e de artigos preprint (Park et al., 2020), sugere-se que 
o número de casos dobra em 3 a 7 dias durante todo o período da curva ascendente 
da epidemia. Nessa mesma revisão constatou-se que o número de reprodução básico 
(representado como R0 e referente ao número de novas infecções que uma pessoa 
infectada pode causar em uma população susceptível) varia de 1,9 a 6,5 em um intervalo 
serial de 4 a 8 dias. 
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Informações atualizadas e detalhadas sobre a situação da Covid-19 no mundo são 
consolidadas e publicadas por diversas instituições, incluindo a OMS (WHO, 2020a) 
e a Universidade Johns Hopkins (Johns Hopkins University, 2020). No Brasil, dados 
detalhados dos diferentes municípios são publicados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 
2020) e pelas secretarias estaduais de Saúde em seus websites. Informações sobre outras 
fontes de dados e aspectos epidemiológicos mais amplos da Covid-19 são compiladas e 
publicadas pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fiocruz, 2020)

Transmissão

Os estudos realizados até o momento mostram que o Sars-Cov-2 é transmitido de 
pessoa a pessoa por via respiratória, através de

•  contato direto, por gotículas infectadas e fômites disseminados por um indivíduo 
doente ao tossir, espirrar ou mesmo falar e respirar a menos de 1 metro de distân-
cia, resultando na inoculação do vírus em boca, nariz e conjuntiva de um indivíduo 
susceptível (Liu et al., 2020; Li et al., 2020; Burke et al., 2020); 

• contato indireto, por contaminação das mãos em superfícies e objetos contami-
nados com secreções respiratórias de um indivíduo infectado e posterior toque 
nas portas de entrada.

A transmissão por aerossóis aparentemente ocorre apenas durante a realização 
de procedimentos geradores deste tipo de partícula, não havendo ainda resultados 
conclusivos de o que mesmo possa ocorrer em outras situações (CDC, 2020a).

O período de transmissibilidade varia de 1 a 3 dias antes do início dos sintomas (perío-
do pré-sintomático) até cerca de 8 dias após o início destes (CDC, 2020b). Há evidências 
de que pessoas com infecção assintomática transmitem o vírus, embora com menor efeti-
vidade (Kimball et al., 2020; Wan et al., 2020).

PATOGÊNESE E RESPOSTA IMUNE

Os CoVs humanos associados com as infecções mais leves 229E, NL63, OC43 e 
HKU1 infectam principalmente apenas o trato respiratório superior e causam sintomas 
relativamente brandos (Fehr & Perlman, 2015). No entanto, Sars-CoV, Mers-CoV e Sars-
CoV-2 também podem se replicar no trato respiratório inferior e causar pneumonia, que 
pode ser fatal. A destruição das células pulmonares causada pela infecção por Sars-
CoV-2 desencadeia uma resposta imune local, recrutando macrófagos e monócitos que 
respondem à infecção, liberando citocinas e iniciando as respostas imunes adaptativas 
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dos linfócitos T e B. Na maioria dos casos, esse processo é capaz de resolver a infecção. 
No entanto, em alguns casos, ocorre uma resposta imune ineficiente, que pode causar 
uma doença pulmonar grave e até mesmo uma patologia sistêmica.

Após infectar um novo hospedeiro, o vírus replica-se principalmente nas células 
do trato respiratório superior e inferior, além do gastrointestinal. O Sars-CoV-2 utiliza 
ACE2, expressa nos pulmões, coração, intestinos, rins, entre outros órgãos (Yan et al., 
2020), como seu receptor de entrada celular, e esta ligação tem afinidade de 10 a 20 
vezes maior do que a ligação com o Sars-CoV (Wrapp et al., 2020, Walls et al., 2020). 
Em seguida, ocorre a fusão entre as membranas virais e celulares, com subsequente 
liberação do genoma viral no citoplasma e as posteriores etapas de replicação até a 
formação de novas partículas virais prontas para infectar novas células.

Nesse primeiro momento, nas células infectadas, inicia-se a resposta imune inata, 
correspondente a uma ação antiviral do organismo infectado. Nessa resposta, ocorre 
ativação da via de interferon do tipo I (IFN-I), fundamental para fornecer proteção eficiente 
contra infecções virais, que se inicia após o reconhecimento do material genético viral, 
no citoplasma, pelos sensores celulares do hospedeiro (Streicher & Jouvenet, 2019). 
Ao final dessa cascata de ativação de IFN, é feita a indução da expressão de centenas 
de genes induzidos por IFN (ISGs) (Schoggins, 2019), que, juntamente com outras 
moléculas controladas por IFN, incluindo citocinas pró-inflamatórias, podem atuar 
desde inibindo diretamente a replicação viral até recrutando e ativando outras células 
do sistema imune (Makris, Paulsen & Johansson, 2017). Uma resposta IFN-I robusta, 
oportuna e localizada é necessária como primeira linha de defesa contra a infecção 
viral, por promover a eliminação do vírus, induzir reparação tecidual e desencadear a 
consequente resposta imunológica adaptativa prolongada contra os vírus. Entretanto, 
as respostas induzidas por IFN-I requerem um ajuste fino, pois sua ativação exacerbada 
pode ser prejudicial ao hospedeiro, visto que a produção sistêmica, duradoura e não 
controlada de IFN-I pode levar ao surgimento de doenças inflamatórias. 

Geralmente, o Sars-CoV-2 induz a resposta imunológica inata via IFN-I de forma 
moderada, em comparação com outros vírus respiratórios de RNA (Chu et al., 2020; 
Blanco-Melo et al., 2020) e com Sars-CoV e Mers-CoV, que já são naturalmente 
indutores fracos desta resposta, em células humanas (Spiegel et al., 2005; Chan et 
al., 2013). Os níveis séricos de IFN-I em pacientes infectados são baixos, apesar de 
haver detecção da expressão dos ISGs (Chan et al., 2020b; Hadjadj et al., 2020). 
Uma das explicações para essa baixa indução é que os CoVs, incluindo o Sars-
CoV-2, desenvolveram várias estratégias para escapar e neutralizar sua detecção 
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pelo sistema imune inato e consequente ação antiviral de IFN-I (Chan et al., 2020b; 
Blanco-Melo et al., 2020; Hadjadj et al.; 2020). 

Na maioria dos indivíduos, as células recrutadas eliminam a infecção no pulmão. Em 
seguida, a resposta imune diminui e os pacientes se recuperam. No entanto, em alguns 
casos ocorre uma resposta imune ineficiente e replicação elevada do Sars-CoV-2, com 
liberação excessiva de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, fenômeno conhecido 
como “tempestade de citocinas”, mediando a inflamação pulmonar generalizada (Tay et 
al., 2020). Além disso, pode haver infiltração desenfreada de células inflamatórias no 
sítio de infecção, através do recrutamento pulmonar de células imunes do sangue e da 
infiltração de linfócitos nas vias aéreas, e associação com linfopenia nos pacientes com 
Covid-19 (Guan et al., 2020, Qin et al., 2020). Por conseguinte, podem ser gerados 
imunopatologia pulmonar e dano alveolar difuso, incluindo descamação de células 
alveolares, formação de membrana hialina e edema pulmonar, além de extravasamento 
vascular que pode resultar em danos a múltiplos órgãos do hospedeiro.

Indivíduos idosos e com comorbidades têm maior probabilidade de desenvolver 
essa resposta imunológica ineficiente que causa a patologia grave e deficiência em 
erradicar o patógeno com sucesso. As razões exatas para esse fenômeno não são claras, 
embora possam estar relacionadas com o envelhecimento do microambiente pulmonar 
causando alteração da maturação de células imunes e consequente ativação defeituosa 
dos linfócitos T (Zhao et al., 2011). 

Na resposta imune adaptativa, na qual são gerados anticorpos que reconhecem 
o vírus, além da eliminação do vírus e das células infectadas, as respostas séricas de 
linfócitos T e B contra o Sars-CoV-2 podem ser detectadas a partir de alguns dias após 
a infecção (Thevarajan et al., 2020). Entretanto, em pacientes com Covid-19 grave, foi 
identificada uma relação com a exaustão de células T, na qual estas células relevantes 
para a eliminação do vírus perdem sua capacidade proliferativa e citotóxica, levando 
eventualmente à sua eliminação (Zheng et al., 2020). Além disso, é provável que os 
anticorpos gerados sejam eficazes contra o Sars-CoV-2, mas ainda não se sabe se esses 
pacientes são suscetíveis a reinfecção, das quais há relatos esporádicos. Os estudos 
para avaliar a eficiência e persistência dos anticorpos sintetizados nos pacientes, de 
acordo com a gravidade da doença clínica manifestada, ainda estão sendo conduzidos, e 
informações mais conclusivas serão geradas futuramente.
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INFECÇÃO PELO SARS-COV-2

O período de incubação da Covid-19 é em média de 5 a 6 dias, podendo se prolongar 
por 14 dias, e o espectro clínico da infecção pelo Sars-Cov-2 é bastante variável, 
englobando casos assintomáticos, quadros leves sem sintomas respiratórios, doença 
respiratória leve, moderada e grave, sépsis com disfunção de múltiplos órgão e óbito 
(WHO, 2020).

Uma revisão sistemática sobre o assunto registra que de 6 a 41% dos infectados não 
apresentam sintomas, com uma estimativa média de 16% (Byambasuren et al., 2020). 
Entre os pacientes sintomáticos estima-se que 40% apresentam quadros leves, 40% 
moderados, cerca de 15% doença grave com necessidade de suporte ventilatório e 5% 
desenvolvem quadro crítico como sepsis, choque, tromboembolismo e/ou falência de 
múltiplos órgãos.

Os sintomas mais frequentemente relatados por pacientes com Covid-19 são febre, 
tosse, fadiga, anorexia, dispneia, mialgia, dor de garganta, congestão nasal, cefaleia, 
anosmia e ageusia (WHO, 2020). Outras manifestações são descritas com menor 
frequência, incluindo neurológicas (encefalopatia, delírio, agitação, meningoencefalite, 
ansiedade e depressão), embolia pulmonar, síndrome coronariana aguda e acidente 
vascular cerebral (WHO, 2020).

Há poucos dados sobre o quadro clínico da doença em populações específicas. 
Em crianças há evidências de que tenham manifestações mais leves que os adultos, 
embora recentemente tenham sido identificados quadros de uma síndrome hiperin-
flamatória com falência de múltiplos órgãos e choque nessa população. Mulheres 
grávidas aparentemente não apresentam quadros diferentes daqueles de adultas 
não grávidas em idade reprodutiva.

Algumas condições estão associadas a maior risco de doença grave e morte, incluindo 
idade maior de 60 anos, obesidade, tabagismo, doenças como diabetes, hipertensão 
arterial, doença pulmonar crônica e neoplasias. Em pacientes com Covid-19 alguns 
parâmetros clínicos e laboratoriais também parecem associados a pior evolução, como 
níveis séricos de proteínas inflamatórias e alterações da coagulação.

DIAGNÓSTICO

Devido à inexistência de sintomas clínicos capazes de diferenciar a doença provocada 
pelo vírus Sars-CoV-2 daquelas provocadas por outros vírus respiratórios, o diagnóstico 
laboratorial é a alternativa possível para o diagnóstico conclusivo. O diagnóstico precoce 
de indivíduos apresentando ou não sinais e/ou sintomas relacionados a infecção pelo 
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coronavírus permite rápida intervenção terapêutica e o seguimento de contatos, 
possibilitando melhor controle da disseminação do vírus.

O ensaio laboratorial recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde é o ensaio 
de RT-PCR em tempo real, que detecta a presença do vírus em secreções respiratórias. 
Esse teste é considerado o padrão-ouro para o diagnóstico da Covid-19. Os testes 
sorológicos visam a identificar a presença de anticorpos contra o vírus e podem ser 
em formato de testes rápidos imunocromatográficos ou testes tradicionais como Elisa 
ou quimioluminescência. Outro ensaio como a detecção de antígenos virais (por Elisa, 
testes rápidos ou imunofluorescência) ainda não é recomendado para o diagnóstico. 
A dinâmica da produção e excreção das proteínas virais ainda não está completamente 
estabelecida e esses testes frequentemente apresentam sensibilidade menor do que os 
ensaios moleculares. 

Detecção de material viral

Para o diagnóstico por RT- PCR em tempo real, o espécimen clínico preconizado pela 
OMS e pela Rede de Vigilância do Ministério da Saúde é o swab de naso e/ou orofaringe, 
visando a obter as células epiteliais do trato respiratório superior infectadas com o vírus.

A detecção viral por RT PCR em tempo real identifica os casos na sua fase inicial, indi-
cando que o indivíduo está com a infecção pelo Sars-CoV-2 sintomática ou assintomática.

 No momento, é possível estabelecer que o vírus pode ser detectado pelo menos 
48 horas antes do início dos sintomas até 12-14 dias (ao menos 6-7 dias) após. No 
entanto, a persistência viral foi descrita por períodos mais longos, dependendo da 
gravidade da doença, com uma mediana de 20 dias em pacientes hospitalizados. Como 
a metodologia de RT PCR em tempo real detecta parte do genoma viral, essa detecção 
prolongada não significa necessariamente vírus infectivo.

Recomenda- se a testagem de todos os contatos próximos de um caso positivo. Devido 
ao potencial de transmissão de pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas, é importante 
que contatos de indivíduos positivos sejam rapidamente identificados e testados. Embora 
um resultado negativo nesses indivíduos não exclua a possibilidade de que ele esteja no 
período de incubação viral, sem que ainda seja possível detectar o vírus.

Testes sorológicos
Os testes sorológicos detectam anticorpos (IgM, IgA ou IgG) gerados como parte da 

resposta imune individual contra o vírus da Covid-19. Estes testes apresentam grandes 
diferenças em sensibilidade e especificidade, dependendo do formato do teste (teste 
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rápido ou tradicional, como Elisa ou quimioluminescência) e do kit comercial utilizado. 
Em geral, os anticorpos IgM ou IgG são detectáveis somente após a primeira semana de 
início dos sintomas clínicos, em aproximadamente 50% dos casos, aumentando após a 
segunda semana, e em torno do dia 14, 90% dos pacientes podem apresentar anticorpos 
detectáveis por Elisa. Essa detecção somente indica que houve um contato prévio com o 
vírus, mas não permite definir o momento em que tal contato ocorreu. 

Os testes sorológicos ainda não são considerados testes de diagnóstico individual 
e seus resultados devem ser interpretados cuidadosamente de acordo com as informa-
ções clínicas, os resultados de outros testes e o contexto epidemiológico. No momento, 
a implementação destes testes deveria estar direcionada principalmente para pesquisas 
epidemiológicas e de soroprevalência (Paho, 2020; CDC, 2020b).

TRATAMENTO

O tratamento da Covid-19 é basicamente sintomático e de suporte, de acordo com 
as manifestações clínicas apresentadas. Informações e recomendações detalhadas sobre 
as linhas de cuidado com os pacientes com Covid-19 podem ser encontradas no guia de 
manejo clínico publicado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020c)

Centenas de compostos novos e já disponíveis comercialmente foram pesquisados 
em estudos pré-clínicos para avaliar atividade antiviral, antitrombótica e/ou imunomo-
duladora; alguns poucos chegaram a ensaios clínicos, muitos dos quais ainda em anda-
mento. Até o momento não há resultados conclusivos provenientes de estudos clínicos.

PREVENÇÃO

Atualmente estão disponíveis apenas medidas não farmacológicas de prevenção, com 
as quais se objetiva evitar a transmissão de uma pessoa infectada para outra susceptível. 
Essas medidas baseiam-se em:

1.  Distanciamento físico;

2.  Uso de barreiras em frente à boca e ao nariz (como máscaras e protetores faciais);

3.  Diagnóstico precoce e isolamento dos infectados, sejam sintomáticos, pré-
sintomáticos ou assintomáticos.

Medidas coletivas de isolamento social foram determinadas por diversos países, 
desde o fechamento de escolas e de locais de vendas de produtos e de serviços não 
essenciais até o lockdown completo, com interdição de vias de acesso. Essas políticas 
visam principalmente a achatar a curva de casos a fim de evitar o colapso dos serviços 
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de saúde e oferecer proteção especial a indivíduos com maior risco de ter casos graves de 
Covid-19, como os mais velhos e os portadores de doenças crônicas. Informações sobre 
a resposta dos diferentes países à pandemia podem ser vistas em relatórios publicados 
pela OMS (WHO, 2020d). 

Desde a declaração da pandemia, diversos grupos de pesquisadores estão realizando 
estudos em busca de uma vacina contra o vírus, havendo mais de duas centenas de 
produtos candidatos até o momento, em diferentes fases de desenvolvimento. Painéis sobre 
esse assunto são publicados por algumas instituições em websites, como, por exemplo, 
<https://www.covid-19vaccinetracker.org> e <https://www.who.int/publications/m/
item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>. 

* * *

Como dito na introdução, as informações contidas neste capítulo devem ser 
consideradas em um cenário de conhecimento em construção, portanto dependentes 
da data em que estamos escrevendo. O conhecimento sobre as diversas dimensões 
da enfermidade cresce velozmente no mundo todo e também no Brasil, mostrando 
o engajamento e o dinamismo da ciência que, praticamente em tempo real, produz 
conhecimentos fundamentais para um enfrentamento eficaz e equitativo dos grandes 
desafios impostos ao mundo pela pandemia da Covid-19. 
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Os seres humanos, animais e o meio ambiente estão interligados e fazem parte de 
um sistema complexo e inter-relacionado; o que acontece num local pode afetar 

todos, e temos que aprender a viver em harmonia com o meio ambiente e os animais. 
Esse entendimento e a colaboração entre as diferentes disciplinas e setores é a base do 
conceito de saúde única. Exemplos de epidemias anteriores permitem entender que para 
que uma pandemia ocorra é necessária a conjunção de diversos fatores. No pós-Covid, 
será preciso estarmos atentos à interface animal-humano-ambiente, razão pela qual 
apresentamos sugestões para qualificar essa atenção.

REVISANDO A HISTÓRIA DAS PANDEMIAS

Para responder aos desafios do mundo atual, que enfrenta uma pandemia, crise 
humanitária e recessão econômica, com mais de 650.000 óbitos por Covid-19, uma 
doença zoonótica, nunca foi tão importante a visão de que nós e os animais estamos 
interligados e compartilhamos um ambiente. Nosso planeta tem mais de 8 bilhões de 
habitantes, 10% deles em situação de pobreza extrema e fome, passa por um processo 
de urbanização acelerada, com pessoas migrando em números como nunca visto antes 
principalmente devido a conflitos, e frequentes desastres naturais possivelmente por 
câmbios climáticos. Nesse contexto devemos entender que não estamos sós neste 
planeta, o que acontece num local pode afetar todos e temos que aprender a viver em 
harmonia entre os seres humanos, respeitando os animais e o meio ambiente. 

As epidemias e pandemias fazem parte da história da humanidade. Em múmias do Egito 
antigo foi possível demonstrar a presença de vestígios de tuberculose (Rosen, 1993). Em 
diferentes momentos da Idade Média a peste foi a doença mais temida em diversas partes 
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do mundo; estima-se que a pandemia da peste negra em 1348, a mais conhecida, tenha 
dizimado cerca da metade da população da Europa. Na Idade Moderna a cólera foi um 
grande desafio; em 1854, John Show demonstrou pela primeira vez a sua transmissão 
pela água. A introdução da varíola em populações nativas e totalmente susceptíveis na 
África e nas Américas levou à grande pandemia do século XVI, já que se trata de vírus 
de transmissão pessoa a pessoa. Ademais, outros vírus da família pox podem estar 
presentes em várias espécies animais e constituir uma ameaça à saúde pública. Nos 
últimos 150 anos houve importantes epidemias na interface animal-humano, entre as 
quais a de febre amarela que assolou o Novo Mundo até o entendimento do ciclo de 
sua transmissão (que envolve principalmente primatas não humanos e mosquitos) e o 
desenvolvimento da vacina na década de 1930. A expansão geográfica do vírus da febre 
amarela, uma das primeiras doenças para as quais foram estabelecidos acordos formais 
de quarentena, em todo o mundo tem raízes históricas no comércio e na colonização 
(Najera Hamrick et al., 2017). 

Epidemia – A ocorrência em uma comunidade ou região de casos de uma 
doença, comportamento específico relacionado à saúde ou outros eventos 
relacionados à saúde claramente acima da expectativa normal. Um único caso 
de uma doença transmissível ausente por muito tempo de uma população ou 
primeira invasão por uma doença não reconhecida anteriormente nessa área 
requer notificação imediata e investigação completa em campo (Porta, 2008).

Pandemia – Epidemia que ocorre em todo o mundo ou em uma área muito 
ampla, atravessando fronteiras internacionais e geralmente afetando grande 
número de pessoas (Porta, 2008).

A grande ameaça do século, porém, foi a influenza em 1918 a pandemia mais grave 
da história recente. Durante a I Guerra Mundial, em março de 1918 um cozinheiro no 
Kansas, nos Estados Unidos da América (EUA), foi o primeiro caso detectado, e em três 
semanas mais de mil soldados foram afetados, iniciando a história da chamada gripe 
espanhola, que se estima tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas no mundo 
e afetado quase um terço da população mundial daquele momento (Taubenberger & 
Morens, 2006; Martini, Bragazzi & Barberis, 2019). Houve três ondas de pandemia 
de gripe na ocasião. A primeira apareceu na primavera de 1918, seguida em rápida 
sucessão por segunda e terceira ondas muito mais fatais, no outono e no inverno de 
1918 a 1919, respectivamente. Muitos pesquisadores dedicaram anos de suas carreiras 
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a entender o que explicava a gravidade dos casos em certos momentos, se o vírus era o 
mesmo entre as ondas, qual foi a origem dessa pandemia, que animal estava envolvido 
e a responder várias outras perguntas, muitas das quais ainda sem resposta cem anos 
depois (Taubenberger & Morens, 2006; Martini et al., 2019).

A peste, que causou uma epidemia na Idade Média e chegou ao Brasil em 1899, 
é um excelente exemplo para o enfoque de saúde única. A doença é causada pela 
bactéria Yersinia pestis, que envolve principalmente roedores selvagens (reservatório) e 
suas pulgas (vetores), os quais ocasionalmente transmitem a doença a outros animais 
e humanos, particularmente aqueles que vivem perto de focos naturais de doenças. 
Determinados fatores ambientes estão associados com a persistência da peste, como 
tipos de bioma, altitude, temperatura e precipitação (Schneider et al., 2014). 

Componentes da peste

Humano – Casos/óbitos em pessoas como problema de saúde pública e que 
podem causar epidemias; pessoas doentes que requerem atenção do sistema de 
saúde. Casos pulmonares apresentam mortalidade muito alta e rápida. 

Animal – Roedores principalmente silvestres e outros animais, como a pulga 
que transmite a peste.

Ambiental – Focos naturais que mantêm a persistência da bactéria em ciclos 
silvestres nos quais a peste pode emergir ou reemergir em casos humanos 
por mais de 30 anos. Áreas com as condições ambientais propícias para a 
transmissão da doença nos animais.

A primeira pandemia mundial de peste conhecida aconteceu no tempo de Justiniano 
(542-602 d.C.) e se espalhou pelo mar Mediterrâneo; a segunda pandemia mundial foi 
registrada entre os séculos XIV e XVI, causou grande mortalidade na Ásia Central e na 
Europa e foi denominada peste negra; por fim, a terceira e mais recente pandemia se 
originou na China durante o século XIX. Foi durante esta última que a peste ocorreu pela 
primeira vez na África e na Região das Américas, começando nas cidades portuárias onde 
provavelmente foi introduzida pelo tráfego marítimo ou fluvial (Schneider et al., 2014). 
Após a introdução da peste nas cidades portuárias, ocorreram grandes surtos humanos 
em centros urbanos densamente povoados. A infecção propagou-se gradualmente 
para o interior, geralmente seguindo rotas de transporte. Como ratos domésticos se 
misturavam com animais silvestres em áreas rurais, a infecção foi transmitida a esses 
hospedeiros silvestres, que se mantiveram como foco natural do agente infecioso e 
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hoje são o principal reservatório em áreas onde a peste continua sendo um problema 
de saúde pública (Schneider et al., 2014).

Na América Latina a doença foi identificada pela primeira vez no Paraguai em 1899 
e no mesmo ano no Brasil e na Argentina. Durante a primeira metade do século XX 
a peste foi encontrada durante um ou mais anos em 14 dos 25 países e territórios 
da América Latina, persistindo em focos em seis países: Argentina, Venezuela, Bolívia, 
Brasil, Equador e Peru (Schneider et al., 2014). 

No Brasil, alguns médicos visionários abriram caminhos na saúde pública e na 
pesquisa no início do século passado com visão integrada sobre a interface entre animais, 
pessoas e o ambiente, como Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz (Moraes et al., no prelo). 
Oswaldo Cruz, no seu regresso do Instituto Pasteur de Paris, encontrou o porto de 
Santos assolado pela peste e logo começou a trabalhar no combate a essa doença. Para 
tanto, foi fundado, no ano de 1900, o Instituto Soroterápico Federal, na antiga Fazenda 
de Manguinhos, no Rio de Janeiro. A direção-geral do instituto foi assumida pelo barão 
de Pedro Affonso e a direção técnica ficou a cargo do jovem cientista Oswaldo Cruz, 
que em 1902 assumiu sua direção e ampliou suas atividades com a pesquisa básica e 
aplicada e a formação de recursos humanos. Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral 
de Saúde Pública no ano seguinte e usou o instituto como base das suas campanhas de 
saneamento. Em pouco tempo conseguiu vencer a peste bubônica combatendo os ratos 
(Leal, 2009). Podemos sugerir que eles foram os precursores em nosso país da noção de 
saúde única, por terem demostrado a importância dos animais e vetores na transmissão 
e no controle das doenças epidêmicas. 

Atualmente a peste é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) en-
dêmica em quatro países da América Latina, que ainda se encontram no período de 
várias décadas em que a doença pode reemergir de focos naturais nos animais silves-
tres. O Brasil é um deles; apesar de não apresentar casos desde 2005, há no país focos 
naturais identificados.

A VISÃO INTEGRADA, CONCEITO DE SAÚDE ÚNICA E DOENÇAS EPIDÊMICAS

A visão de que a saúde animal e a humana estão relacionadas é conhecida desde o 
tempo de Hipócrates, mas foi no século XVIII que o cientista alemão Rudolf Virchow 
descreveu mais claramente esta relação. Na década de 1940, foi fundada a Divisão 
de Saúde Pública Veterinária no Centro de Doenças Transmissíveis (agora Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças, CDC) nos EUA. Na mesma década, a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) implantou o programa de Saúde Pública Veterinária, 
trazendo a disciplina da medicina veterinária para atuar conjuntamente com a saúde 
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pública, por reconhecer a importância do controle das doenças zoonóticas como a raiva, 
brucelose, leptospirose e outras (Schneider, Munoz-Zanzi & Min, 2019). 

A raiva foi a primeira zoonose prioritária no Brasil. Em 1973, mediante um acordo 
entre os ministérios da Saúde e da Agricultura, foi criado o Programa Nacional de Profilaxia 
da Raiva, desde o início baseado em um sistema conjunto de vigilância e notificação de 
casos em humanos e animais domésticos e silvestres (Moraes et al., no prelo).

Na década de 90 registrou-se o início de uma série de novas ameaças à saúde 
humana e à economia na interface animal-homem, como o surgimento da encefalopatia 
espongiforme bovina (BSE). Em 2003, a síndrome respiratória aguda grave (Sars) e em 
seguida surtos de influenza aviária A(H5N1) na Ásia, com potencial risco de pandemia, 
causaram perdas econômicas globais decorrentes da interrupção do comércio e do 
declínio do turismo internacional da ordem de bilhões de dólares, além de grande 
impacto social. Esses eventos fizeram com que o tema da interface animal-homem 
começasse a chamar a atenção dos tomadores de decisão e cientistas (Schneider, 
Munoz-Zanzi & Min, 2019). 

Em 2004, a Wildlife Conservation Society organizou um simpósio na cidade de Nova 
York com o tema “Construindo pontes interdisciplinares para a saúde em um mundo 
globalizado” (One World One Health, 2004). A partir de então, a Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE), a OMS e as Organizações das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) se uniram para desenvolver estratégias e ações conjuntas balizadas 
pelo conceito de saúde única (one health), com o objetivo de diminuir os riscos 
emergenciais e a disseminação de doenças infecciosas resultantes da interface homem-
animal-meio ambiente (CNSPV, 2009). 

Foi nessa época que a OMS e os países decidiram, levando em consideração que no 
mundo globalizado as doenças têm o potencial de facilmente transcender fronteiras 
geopolíticas, revisar o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que passou a conter, 
além da lista de doenças de sua primeira versão, qualquer evento de potencial ameaça à 
saúde pública internacional (WHO, 2008). O RSI é um instrumento legal internacional 
vinculativo para 196 países em todo o mundo, incluindo todos os Estados-membros 
da OMS. Com esse instrumento, propõe-se prevenir a propagação de doenças através 
das fronteiras e contê-las em suas comunidades. Como parte da implementação do 
RSI (2005), os Estados-membros da OMS se comprometem a fortalecer sua vigilância e 
capacidade de detectar, avaliar e notificar rapidamente possíveis emergências em saúde 
pública de preocupação internacional (PHEIC). 

Um PHEIC é um evento extraordinário que constitui um risco de saúde pública para 
outros Estados-membros da OMS através da disseminação internacional de doenças 
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e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. Quatro critérios de 
decisão são usados para avaliar eventos de saúde pública:

1.  O impacto na saúde pública desse evento é potencialmente grave?

2.  Esse evento é incomum ou inesperado?

3.  Existe potencial para propagação internacional?

4.  Existe potencial para restrições de viagens e comércio?

Se dois dos quatro critérios forem atendidos, os países deverão notificar a OMS 
dentro de 24 horas. Até o momento, apenas seis eventos foram considerados PHEIC: 
influenza A (H1N1) em 2009; ebolavírus em 2014; poliovírus selvagem em 2014; zika 
vírus em 2016; ebolavírus em 2019 e, recentemente, Covid-19 em 2020. Com exceção 
da pólio, todos os demais PHEIC relacionam-se à interface animal-humano.

O primeiro estudo importante que chamou a atenção para esse tema foi publicado 
em 2001 por Taylor e colaboradores, que estimaram que 61% dos patógenos humanos 
em todo o mundo eram classificados como zoonoses, assim como 75% dos patógenos 
emergentes da última década anterior ao estudo (Taylor, Latham & Woolhouse, 2001). 
Outros estudos posteriores realizados com esse enfoque também chegaram a percentuais 
parecidos, como o de Chomel, Beloto e Meslim (2007) e o de Schneider e colaboradores 
(2011), utilizando dados de eventos na Região das Américas. 

A detecção de um vírus influenza de potencial pandêmico, o A(H5N1), circulando 
em aves na Ásia e em outras partes do mundo, resultou na preparação de planos 
intersetoriais que foram muito úteis para responder ao novo vírus da influenza A 
(H1N1) que, originado em suínos, ocasionou uma pandemia em 2009. Vários outros 
surtos de influenza A altamente patogênica ocorreram e continuarão ocorrendo, pois o 
vírus da influenza pode facilmente sofrer drifts (pequenas alterações) e shifts (mudanças 
bruscas e importantes). Os vírus de influenza A são encontrados em diversos animais, 
incluindo patos, galinhas, porcos, baleias, cavalos, focas e gatos (CDC, 2020). As aves 
migratórias são uma constante ameaça de propagação e surgimento de novos vírus em 
animais domésticos, um risco para a saúde pública e para a economia dos países na 
qual a produção de carne de aves e suínos é uma de suas maiores commodities, como o 
Brasil. Uma pandemia de influenza pode ocorrer quando um vírus não humano (novo) 
da influenza ganha capacidade de transmissão eficiente e sustentada de pessoa a pessoa 
e consegue se espalhar globalmente (CDC, 2020).

Na última década outros eventos zoonóticos, como os surtos do vírus ebola na 
África, envolvendo morcegos e primatas não humanos, e a emergência do Mers-CoV 
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no Oriente Médio, envolvendo morcegos e camelos no seu ciclo, com alta letalidade 
em pessoas, ameaçaram grande parte do mundo (CDC, 2020). Até o momento foram 
identificados sete coronavírus que podem causar infecções em humanos, o primeiro deles 
o Sars-CoV que ocasionou a epidemia em 2003, envolvendo civetas (felino silvestre) e 
morcegos (Poland, 2020). 

O vírus Sars-CoV-2, causador da doença Covid-19, que rapidamente se expandiu 
para o mundo todo com alta severidade, também é uma zoonose produzida por um 
coronavírus. A origem deste novo coronavírus ainda está sendo estudada. Provavelmente 
envolve também morcegos, reservatórios frequentes de coronavírus, já tendo sido 
encontrado nessa espécie, em 2017, um sequenciamento genético muito próximo do 
Sars-CoV-2, mas o hospedeiro intermediário ainda não está elucidado. Houve trabalhos 
sugerindo que poderia ser o pangolim, um mamífero em vias de extinção muito procurado 
para a produção de produtos de beleza, para uso na medicina naturalista e como iguaria. 
Foi encontrado no pangolim um sequenciamento genético semelhante ao Sars-CoV-2, 
mas não tão próximo como o do morcego (Dias de Sá, Soendergaard & Jank, 2020). 
Como o vírus “pularia” de populações de animais silvestres para pessoas é uma questão 
bastante complexa e importante a ser respondida. É possível que o mercado de Wuhan, 
um wet market onde são vendidos animais domésticos, silvestres, vivos e mortos num 
mesmo lugar, seja um ambiente bastante propício para que isso aconteça. Estão sendo 
reportados casos de identificação do Sars-CoV-2 em alguns animais, principalmente 
em felinos e visons. Embora exista alguma evidência indicando provável transmissão 
de vírus de visons americanos em fazendas de produção para humanos, evidências de 
avaliações de risco, investigações epidemiológicas e experimentais não sugerem que 
animais vivos ou produtos animais desempenhem algum papel na infecção por Sars-
CoV-2 em humanos. A atual pandemia de Covid-19 é sustentada pela transmissão de 
humano para humano (OIE, 2020).

Sem dúvida o surgimento da Covid-19 é uma chamada importante para a utilização 
do enfoque de saúde única. Existem várias definições de saúde única, como, por 
exemplo, “uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar – trabalhando 
em níveis locais, regionais, nacionais e globais – para alcançar os melhores resultados 
de saúde e bem-estar, reconhecendo as interconexões entre pessoas, animais, plantas e 
seu ambiente compartilhado” (King, 2015).

Outra definição de saúde única enfatiza que os animais e os seres humanos 
compartilham seus ambientes (como ecossistema, solo, clima) e estes são afetados pelo 
interesse socioeconômico dos seres humanos (como produção de alimentos, comércio, 
turismo) e sofrem pressões externas (como urbanização, migração, demografia). 
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Diferentes disciplinas podem, juntas, fornecer novos métodos e ferramentas para 
pesquisa e implementação de serviços eficazes para apoiar a formulação de normas, 
regulamentos e políticas em benefício da humanidade e dos animais, conservando 
o ambiente para as gerações atuais e futuras. Essa abordagem melhorará a previsão, 
detecção, prevenção e o controle de riscos infecciosos e outros problemas que afetam 
a saúde e o bem-estar na interface, contribuindo com os objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e para a equidade no mundo 
(Schneider, Munoz-Zanzi & Min, 2019).

Há também a definição operacional de saúde única: 

... é possível integrar esforços em saúde humana, animal e ambiental para prever 
e controlar certas doenças na interface humano-animal-ecossistema. E (...) 
abordagens integradas que consideram componentes da saúde humana, animal e 
ambiental podem melhorar a previsão e o controle de certas doenças. (Rabinowitz 
et al., 2013)

Aproveitamos essa definição operacional para dar alguns exemplos de doenças na 
interface humano-animal-ecossistema, como a raiva humana transmitida por morcego 
hematófago (Desmodus rotundus). Essa interface é conhecida desde o início dos anos 
90. Em 1991, o grupo de trabalho multidisciplinar que assessorava a Coordenação do 
Programa de Raiva no Ministério da Saúde brasileiro adotou uma abordagem intersetorial 
e desenvolveu uma metodologia que incluía indicadores de saúde humana, animal e 
mudanças no ambiente para estabelecer critérios para a definição de risco para a raiva 
humana transmitida por morcegos, que nesse período começou a ser um problema 
importante de saúde pública. Foi organizado um curso conjunto saúde e agricultura para 
repassar a metodologia e capacitar profissionais em controle de populações de morcegos. 
Trabalhos foram publicados identificando a importância da mudança nos processos 
produtivos e de alterações no meio ambiente em nível local para o surgimento de casos 
de raiva humana transmitida por morcegos hematófagos (Schneider et al., 2009). 
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Componentes da raiva humana transmitida por morcego
(Desmodus rotundus)

Humano – Mordidas de morcego colocam indivíduos em risco de contrair o 
vírus e requerem atenção do sistema de saúde. A raiva é uma doença fatal.

Animal – Morcegos infectados transmitem o vírus da raiva entre si e para 
diferentes espécies, principalmente bovinos e equinos, podendo acarretar perdas 
econômicas importantes. 

Ambiental – Morcegos necessitam de áreas com abrigo e comida abundantes 
para viver. Quando são estressados ficam doentes e transbordam (spillover) o ví-
rus, infectando também outros animais. Mudanças rápidas no processo produtivo 
e/ou no meio ambiente, como desmatamento, garimpos e o fim da criação de 
animais, podem mudar os hábitos alimentares dos morcegos hematófagos, que 
passam a se alimentar com maior frequência de sangue humano. 

Outro exemplo da importância da interface humano-animal-ambiente é o caso da 
leptospirose, que as pessoas normalmente contraem quando são expostas à urina de 
animais infectados por meio da lama ou da água, muitas vezes em inundações. Várias 
publicações demonstram a associação da leptospirose com fatores ambientais e a impor-
tância da abordagem da saúde única no entendimento desse problema de saúde pública 
(Schneider et al., 2011; Schneider et al., 2015; Pereira et al., 2017, Polo et al., 2019).

Componentes da leptospirose 

Humano – Pessoas expostas à urina de animais infectados muitas vezes por 
meio da água ou da lama ou do contato direta com animais. No Brasil, 10% dos 
casos são fatais e requerem atenção do sistema de saúde. 

Animal – A leptospira pode ser encontrada em grande parte dos mamíferos, 
principalmente nos roedores, no gado, em porcos, cavalos, cães e animais 
selvagens. Acarreta perdas econômicas para criadores de animais domésticos, 
principalmente em razão de aborto nos bovinos.

Ambiental – Áreas de inundações ou com condições favoráveis para a bactéria 
sobreviver por mais tempo e com isto aumentar o risco de transmissão a pessoas – 
tipos de solo, determinados tipos de agricultura como plantação de arroz e tabaco, 
e outros processos produtivos que atraem maior concentração de roedores.
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CONDIÇÕES PARA QUE UMA PANDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA ACONTEÇA

Pandemia é a ocorrência de um número de casos de determinada doença acima do es-
perado que atinge o mundo todo ou uma área muito ampla, atravessa fronteiras interna-
cionais e geralmente afeta grande número de pessoas (Porta, 2008). Para que ocorra uma 
pandemia é necessária a conjunção de diversos fatores, relacionados ao agente infeccioso, 
aos animais humanos e não humanos envolvidos e ao ambiente, considerado não apenas 
no contexto físico, mas também na forma como o homem o ocupa e nele se movimenta.

Vários fatores relacionados ao agente infeccioso fazem com que este seja 
potencialmente causador de pandemias, como por exemplo a forma de sua transmissão, 
de pessoa a pessoa, por via aérea (como os vírus influenza e os coronavírus) ou por 
contato (como o ebola e a varíola), e o fato de não depender da existência de vetores (como 
é o caso da febre amarela), de reservatórios animais ou de hospedeiros intermediários e, 
portanto, atingir mais facilmente maior número de indivíduos. O potencial pandêmico 
da peste, por exemplo, que depende da convivência entre ratos, pulgas e humanos, é 
dado pela existência desses três seres no mundo todo. A capacidade de causar infecção 
(infectividade) também é um fator importante, assim agentes que utilizam receptores 
presentes em grande número em células humanas, especialmente aquelas mais próximas 
das portas de entrada, como no caso das proteínas de superfície das células respiratórias 
nas quais os vírus influenza e coronavírus se encaixam, são mais eficazes para causar 
doença mesmo quando presentes em pequena quantidade (Richard & Fouchier, 2016). 
Agentes que causam infecção com amplo espectro clínico, com períodos de incubação 
relativamente longos e menor letalidade também atingem mais facilmente maior número 
de pessoas, visto que indivíduos infectados ficam bem o suficiente para circular nos 
ambientes e contaminar outros. 

Um importante fator que determina potencial pandêmico é a existência de grande 
número de pessoas susceptíveis ao agente (sem imunidade) nas diversas regiões do 
mundo. Por essa razão pandemias geralmente são causadas por agentes novos ou 
reemergentes. Os vírus, pela sua maior taxa de mutações e capacidade de mudar 
significativamente, são mais frequentemente causadores de epidemias e pandemias do 
que outros tipos de microrganismo (Adalga et al., 2018).

O ambiente e a forma como é ocupado pelos humanos são o mais importante fator 
determinante na dinâmica que resulta em surtos, epidemias e pandemias. Contribuem 
para a ampla transmissão de agentes infecciosos o estabelecimento de condições 
propícias ao surgimento de novos agentes (como foi o caso dos coronavírus e do vírus 
influenza, que causaram a maior parte das pandemias dos séculos XX e XXI); o aumento 
no número de vetores de determinadas doenças devido à ocupação desordenada e à falta 
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de saneamento (como por exemplo o mosquito do gênero Aedes, transmissor da dengue, 
zika, chigungunha e febre amarela urbana); aglomerações humanas e rápida mobilidade 
geográfica, relacionadas a guerras e conflitos, pobreza e fome; e formas de produção e de 
exploração de recursos naturais, entre outras dinâmicas ambientais predatórias.

Os recursos tecnológicos disponíveis atualmente nos permitem pouco controle sobre 
as características dos agentes infecciosos potencialmente causadores de pandemias e da 
população susceptível, limitando-nos à busca por tratamento dos doentes e ao desen-
volvimento de vacinas e outras formas de prevenção, iniciativas que usualmente ocorrem 
depois de estabelecida a situação pandêmica. Assim, as ações mais eficientes para predi-
ção e prevenção de pandemias dependem, em grande parte, de intervenções no ambiente. 

PREDIÇÃO, PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DE AGENTES INFECCIOSOS 
POTENCIALMENTE EPIDÊMICOS

Para diminuir as probabilidades de que ocorram novos eventos na interface animal-
humano-ambiente, podemos sugerir diferentes abordagens baseadas no enfoque da 
saúde única, tanto na predição de novas doenças como em sua prevenção e detecção 
precoce. Depois que o agente infeccioso passa a ser sustentadamente transmitido de 
pessoa a pessoa, as ações na interface passam a ter menor importância, a não ser quando 
se trata de eventos relacionados com produção, comércio ou consumo de alimentos.

O conceito de saúde única e a implementação deste enfoque ainda estão evoluindo. 
A transdisciplinaridade, que integra as ciências naturais, sociais e da saúde em um 
contexto de humanidades e transcende suas fronteiras tradicionais, é necessária para 
realmente se compreender a saúde única e acionar este conceito em ações intersetoriais.

Desde a ameaça de influenza aviária em 2005, a OMS e a Opas têm trabalhado com 
os países na preparação dos Planos para Emergências, incluindo os instrumentos para 
avaliar as capacidades básicas dos países para a observância do RSI. Na área técnica 
de zoonoses, foi solicitada aos países uma lista das zoonoses prioritárias que tenha 
sido consolidada em parceria entre os setores Saúde e Agricultura. Essa abordagem 
contempla principalmente as possíveis ameaças de novos vírus de influenza envolvendo 
aves e/ou suínos. Porém, deixa a desejar na capacidade dos países para detectar novos 
vírus em animais silvestres, principalmente em morcegos, que são fontes de possíveis 
transbordamentos para pessoas. Na vigilância de fauna silvestre deveria haver maior 
participação do setor ambiental, que na maioria dos países não está preparado para esta 
função. Para fazer vigilância de agente infecciosos em animais silvestres são necessários 
laboratórios com alta biossegurança e profissionais treinados e equipados com proteção 
individual, este é um passo ainda a ser dado na predição e detecção de novas ameaças.
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SUGESTÕES RELACIONADAS À INTERFACE ANIMAL-HUMANO-AMBIENTE NO 
PÓS-COVID-19 

•  Visão integrada (saúde única) – As pessoas e os animais compartilham um 
ambiente, e a visão transdisciplinar é necessária para que possamos prever, 
prevenir e detectar novos eventos em sua interface. 

•  Solidariedade – Estamos todos conectados neste mundo, o que ocorre em um lugar 
pode afetar não somente aquela comunidade ou país, mas o mundo inteiro, como 
ocorreu com a Covid-19; precisamos ser solidários e nos apoiar mutuamente.

•  Preservar habitats naturais e evitar spillover de novos vírus – Os animais silvestres, 
principalmente morcegos, roedores e primatas não humanos, são reservatórios 
de muitos vírus e outros agentes infecciosos; se estressamos seus ambientes, 
aumentamos as chances de que desenvolvam a doença, expilam o vírus no 
ambiente e o transmitam para outros animais e o homem. Devemos preservar 
seus ambientes naturais.

•  Abolir comércio de animais silvestres – A captura e venda de animais silvestres 
traz o risco da circulação de agentes infecciosos do meio silvestre para grandes 
áreas urbanas. 

•  Realizar vigilância animais – Conhecer os agentes capazes de surgir e em que 
condições isso acontece, assim como a vigilância ativa desses agentes nos ambientes 
que reúnem as condições para que surjam e se disseminem, porém observando a 
biossegurança para as pesquisas (principalmente com animais silvestres).

•  Observar a biossegurança – Biosecurity na cadeia alimentar como boas práticas de 
manufatura, práticas de animal welfare, evitar wet markets e outros.

•  Observar biosafety dos funcionários, com EPIs, vacina, distanciamento social no 
momento e outros. 

•  Definir zoonoses prioritárias – Nas guias de avaliação das capacidades básicas 
para o cumprimento do RSI, a OMS sugere que os setores Saúde e Agricultura 
definam conjuntamente uma lista de zoonoses prioritárias e formas de comparti-
lhar informação entre os setores; para o Brasil, as Equipes de Saúde da Família do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que são multidisciplinares, poderiam, juntamente 
com os profissionais do Ministério da Agricultura, facilmente atender a essa de-
manda nos diferentes níveis.
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•  Realizar capacitações nos diferentes níveis interdisciplinares e multissetoriais e 
investigação conjunta de surtos.

•  Desenvolver estudos transdisciplinares. 

•  Desenvolver pesquisas, desenvolvimento tecnológico e inovação na produção de 
vacinas e diagnóstico rápido, com base na visão de saúde única.

•  Políticas e diretrizes intersetoriais. 

•  Buscar formas de diminuir as desigualdades sociais e de prover melhores condições 
de vida e acesso aos serviços de saúde e alimentação para todos; só assim teremos 
um mundo melhor.
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