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Introdução. A pandemia: escalada do desalento

Nos primeiros dias de 2020, o mundo soube do surto endêmico de
uma nova forma de coronavírus – o SARS-CoV-2 –, à altura
restrito à cidade de Wuhan, capital da província da China
central, entrecortada pelos rios Yangtzé e Han. Ao contrário

de seus análogos já conhecidos (a SARS e a MERS, p. ex.1), a
doença provocada pelo SARS-Cov-2 – conhecida como covid-19 –
tinha por características sintomáticas a manifestação mais
intensa e duradoura de coriza, febre, diarreia, vômito, falta
de apetite, perda do olfato e do paladar, aguda dificuldade
respiratória e dores no corpo que poderiam evoluir para um
quadro de pneumonia grave.

Desde a fase epidêmica, combater o avanço da síndrome se
tornou a preocupação prioritária da Organização Mundial da
Saúde, que logo a classificou como “emergência de saúde
pública de importância internacional” (= “public health
emergency of international concern”, ou PHEIC), no mais
elevado nível de alerta do Regulamento Sanitário
Internacional. Na dicção de Tedros Adhanom Ghebreyesus
(diretor-geral da OMS) e de Roberto Azevêdo (diretor-geral da
OMC),

[o] objetivo do Regulamento Sanitário Internacional é
prevenir, proteger contra, controlar e proporcionar uma
resposta de saúde pública à disseminação internacional de
doenças de modo proporcional aos riscos à saúde pública, com
vista a minimizar a interferência no tráfego e no comércio
internacionais. As regras da OMC fornecem aos governos as
flexibilidades necessárias para enfrentar situações de
escassez de suprimentos médicos essenciais e/ou desafios de
saúde pública. No entanto, qualquer medida tomada para
promover a saúde pública deve ser “direcionada, proporcional,
transparente e temporária”, em consonância com os recentes
apelos dos líderes mundiais. Os governos devem evitar medidas
que possam interromper as cadeias de fornecimento e impactar
negativamente as pessoas mais pobres e vulneráveis,
notadamentee em países em desenvolvimento e menos
desenvolvidos que são tipicamente dependentes de importações

de medicamentos e equipamentos médicos.2

A sigla covid-19 combina a expressão anglófona “Coronavirus
disease” com o ano de surgimento da moléstia (2019). Nas
semanas e meses seguintes, o surto ganharia o status de
epidemia, atingindo as demais metrópoles chinesas e
extrapolando as fronteiras daquele País em direção ao Japão e
à Coreia do Sul para, então, se dispersar por todo o mundo, no
embalo do frenético trânsito de pessoas e de bens a
caracterizar a economia globalizada do século XXI. Em 11 de
março de 2020, era reconhecida como uma pandemia: doença de
alto poder de contágio, que se espalha velozmente ao longo das
fronteiras nacionais, alcança vários Estados nacionais e tende
à contaminação planetária.3

No final de fevereiro, após a covid-19 se propagar em solo
europeu, foram registrados os primeiros casos no Brasil. No
decorrer do mês de março, os doentes já eram contados aos
milhares e os mortos às centenas, restando ao Ministério da
Saúde reconhecer – e anunciar – a ocorrência de transmissão
comunitária em todo o território nacional. Em termos
epidemiológicos, tal estágio é caracterizado pela dispersão
autônoma da doença em uma determinada região geográfica e pela
impossibilidade de identificação e de controle a respeito de
sua cadeia de contágio.4 No momento em que encerramos a redação
deste artigo, o Brasil ultrapassa a marca dos catorze mil
mortos pelo novo coronavírus (no mundo, somam-se mais de 302
mil óbitos).5
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