
     “Para derrotar a epidemia, as pessoas precisam confiar 
nos especialistas, os cidadãos precisam confiar nos 
poderes públicos e os países precisam confiar uns nos 
outros. Nos úl�mos anos, polí�cos solaparam 
deliberadamente a confiança na ciência, nas 
ins�tuições e na cooperação internacional. Como 
resultado, enfrentamos a crise atual sem líderes que 
possam inspirar, organizar e financiar uma resposta 
global coordenada”.  

“Sem confiança e solidariedade 
globais não seremos capazes de 
parar a epidemia do coronavírus.  
É provável que enfrentemos mais 
epidemias desse �po no futuro. 
Mas toda crise é também uma 
oportunidade. Com sorte, a 
presente epidemia ajudará a 
humanidade a perceber o grave risco 
imposto pela desunião global”.
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acesso aos serviços mais básicos de saúde. Estamos acostumados 

a pensar nesse tema em termos nacionais, no entanto oferecer 

assistência médica a iranianos e chineses também ajuda a 

proteger israelenses e americanos contra epidemias. Essa 

simples verdade deveria ser óbvia para 

todos, mas, infelizmente, ela escapa 

até de algumas pessoas mais 

influentes do mundo”, ironiza, 

c i t a n d o  l o g o  e m  s e g u i d a  o 

presidente Trump. 

 Ele lembra que o governo 

americano cortou o apoio a 

organizações internacionais 

c o m o  a  O r g a n i z a ç ã o 

Mundial de Saúde. “Trump 

deixou bastante claro ao 

mundo que os Estados 

Unidos já não têm nenhum 

amigo de verdade, apenas 

interesses .  [ . . . ]  Você 

seguiria um líder cujo 

lema é 'primeiro 

eu'? ”.

 Em recente ar�go publicado na Revista Time, in�tulado 

“Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade”,  

o famoso historiador e filósofo israelense, Yuval Noah Harari, 

disse que a coisa mais importante que as pessoas precisam 

compreender sobre a natureza das epidemias é que “a sua 

propagação em qualquer país põe em risco toda a espécie 

humana”. 

 Ele é autor do livro Sapiens: Uma breve história da 

humanidade, best-seller internacional publicado em mais de 35 

países, além dos livros Homo Deus e 21 lições para o século 21. 

Tem doutorado em História pela Universidade de Oxford e é 

professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. 

 Harari explica que os vírus evoluem e os de potencial 

como o coronavírus, que teve origem em animais como o 

morcego, quando salta para os humanos replica-se dentro de nós 

e pode sofrer mutações. “De vez em quando, a mutação torna o 

vírus mais infeccioso e mais resistente ao sistema imunológico 

humano – e essa cepa mutante rapidamente se alastrará pela 

população humana”. 

 O historiador enfa�za que enquanto estamos lendo essas 

linhas, talvez uma mutação semelhante esteja acontecendo em 

Teerã, Milão e Wuhan. “Se for o caso, trata-se de uma ameaça 

direta não apenas aos iranianos, italianos ou chineses, mas 

também à sua vida. O mundo todo compar�lha um interesse 

crucial em não dar esse �po de oportunidade ao coronavírus. E 

isso significa que devemos proteger todas as pessoas em todos os 

países”. 

 Vacina da Varíola  - Ele trouxe um exemplo posi�vo 

mostrando que a humanidade já conseguiu derrotar o vírus da 

varíola nos anos 70. Isso só foi possível, segundo ele, porque 

todas as pessoas em todos os países foram vacinadas. “Bastava 

que um único país não vacinasse sua população para que a 

humanidade inteira ficasse exposta ao perigo, pois, enquanto o 

vírus da varíola exis�sse e evoluísse em algum lugar do mundo, 

sempre poderia voltar a propagar-se por toda parte”. 

 Na luta contra esse vírus letal, Harari contou que a 

humanidade precisa vigiar as fronteiras com cuidado, mas não as 

fronteiras entre os países. “Precisa antes vigiar as fronteiras entre 

o mundo dos humanos e a esfera do vírus. Há, no planeta terra, 

uma abundância de vírus, e eles estão em constante evolução 

graças a mutações gené�cas. [...] se um vírus perigoso consegue 

penetrar essa fronteira em algum ponto do globo, toda a espécie 

humana corre perigo.”

 Alertou sobre as polí�cas públicas de saúde dos países: 

“Há centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo sem 

Yuval Harari explica que batalha contra o coronavírus
só tem solução se for por cooperação internacional
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Historiadora diz que Brasil cometeu erros iguais 
aos que ocorreram na gripe espanhola em 1918
 Quase no final da 1ª guerra mundial, em 1918, o mundo 

passou por outra pandemia, que foi a gripe espanhola. Naquela 

época, o Brasil também agiu tardiamente e minimizou a 

gravidade da doença.  Em entrevista à imprensa, a médica e 

historiadora Dilene Raimundo do Nascimento disse que a 

negligência por parte do Poder Execu�vo e o apoio, sem lastro 

cien�fico, a um medicamento que supostamente poderia ser 

eficiente, não são caracterís�cas da covid-19, doença respiratória 

produzida pelo novo coronavírus. 

 Ela disse que o Brasil passou por situação semelhante há 

mais de cem anos, durante a gripe espanhola, que deixou cerca de 

50 milhões de mortes no mundo. “Não há uma contabilização 

exata das ví�mas no país, mas es�ma-se que 35 mil pessoas 

tenham sido mortas por conta daquela epidemia — 15 mil só no 

Rio de Janeiro, capital do país à época”, explica ela.  

 A médica revela que, naquele tempo, propagaram 

remédios milagrosos, a exemplo da Água Purga�va Queiroz, as 

Pílulas Sudoríficas de Luiz Carlos, que eram divulgadas nos 

classificados dos jornais em 1918; Atualmente, com a covid-19, a 

hidroxicloroquina passou a ser a solução na imprensa nacional, a 

par�r da sugestão do presidente Jair Bolsonaro, citou ela.

Durante a República Velha, Brasil passou pela Revolta da Vacina
 O estudo cien�fico “A Polí�ca Sanitária na República 

Velha e a revolta da vacina” relata que o presidente Rodrigues 

Alves (1902-1906) tentou implantar diversas vezes polí�cas de 

erradicação de doenças que assolavam a população. A autora do 

paper é Cris�ane Menna Barreto Azambuja, mestra em Direito 

Público pela UFRGS e coordenadora do Curso de Direito da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai.

 Pelos relatos históricos, foi deflagrada a Revolta da Vacina 

por conta da polí�ca sanitária do governo.  Naquele tempo, as 

doenças principais que assolavam a população eram febre 

amarela, varíola e peste bubônica. Outras que também se faziam 

presentes eram cólera, tuberculose, febre �fóide, impaludismo, 

exantema febril e lepra. 

 Na época, o médico sanitarista Osvaldo Cruz foi nomeado 

diretor do Serviço de Saúde Pública. “A obrigatoriedade da vacina, 

no entanto, foi somente a causa que deu início à revolta. Depois 

dela, várias outras mo�vações foram sendo incorporadas às 

manifestações pelas ruas da cidade”, explica a pesquisadora, 

citando que foi aprovada a Lei 1.261, de 31.10.1904, que tornou 

obrigatória, em toda a República, a vacinação e a revacinação 

contra a varíola. 

Dados: 

Conheça o ar�go cien�fico no link h�p://urisaoluiz.com.br 

/site/wp-content/uploads/2018/08/12-ar�go-9.pdf. 

No portal da Fiocruz há um resumo histórico dos mo�vos polí�cos 

e  soc ia is  da época no l ink  h�ps://porta l .fiocruz.br 

/no�cia/revolta-da-vacina-2 .

Presidente Rodrigues Alves e o médico Osvaldo Cruz 
tentaram implantar polí�cas de saúde no início do 
século passado

http://urisaoluiz.com.br/site/wp-content/uploads/2018/08/12-artigo-9.pdf
http://urisaoluiz.com.br/site/wp-content/uploads/2018/08/12-artigo-9.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2
https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2
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países 2020 2021
Argen�na

Bolívia

Brasil

Chile

- 5,2

- 3,4

- 5,0

- 3,0

2,2

3,7

1,5

4,8

Perspec�vas econômicas da pandemia de coronavírus 
trazem cenário mundial devastador 
 O cenário pós pandemia da covid-19, a doença 

transmi�da pelo coronavírus, trará prejuízos econômicos globais 

em escalas nunca previstas. Um estudo recente da Organização 

das Nações Unidas (ONU) prevê que as consequências 

econômicas do coronavírus podem empurrar até 500 milhões de 

pessoas para a pobreza.  O estudo foi escrito por especialistas da 

King's College London, no Reino Unido, e da Australian Na�onal 

University (ANU), na Austrália.

 Para o Banco Mundial, em recente relatório publicado, 

in�tulado “A economia em tempos de COVID-19” (leia no link 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10
986/33555/9781464815706.pdf?sequence=5), informa que a 

economia brasileira deve ter uma contração de 5% em 2020. O 

estudo apresenta a esta�s�ca diante da perspec�va de três 

problemas: demanda externa fraca, queda dos preços do 

petróleo e interrupção econômica para a contenção do novo 

coronavírus. 

 Para 2021, a expecta�va do organismo internacional é de 

um avanço de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O 

Banco Mundial prevê que tais choques reduzirão o consumo 

privado, afetarão a produ�vidade do trabalho, enquanto o 

desemprego deverá aumentar. 

 Sobre a crise econômica, a secretária execu�va da 

Comissão Econômica para a América La�na e o Caribe (Cepal), 

Alicia Bárcena, enfa�za que “entrará para a história como uma 

das piores que o mundo já experimentou”. 

 As projeções da Cepal para 2020, se houver uma redução 

de 1,8% do produto interno bruto em toda América La�na e 

Caribe por causa da doença, a taxa de desemprego na região 

poderá aumentar em dez pontos percentuais.

Projeções para o PIB dos países da América La�na em %

Conheça outras previsões de ins�tuições internacionais 

 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) - Em razão do surto de coronavírus, a 

economia global pode crescer na taxa mais baixa desde 2009.  

OCDE é conhecida como "clube dos países ricos”.

“Os governos da América La�na e do Caribe enfrentam 
o enorme desafio de proteger vidas e ao mesmo 
tempo limitar o impacto das consequências 
econômicas. Isso exigirá polí�cas coerentes e 
direcionadas em uma escala raramente vista antes”. 

Mar�n Rama - economista-chefe do Banco Mundial 
para a região da América La�na e Caribe.

países 2020 2021
Colômbia

México

Uruguai

América La�na 

- 2,0

- 6,0

- 2,7

- 4,6

3,4

2,5

5,5

2,6

fonte: Banco Mundial

 Organização das Nações Unidas (ONU) – Globalmente, 
além de empurrar até 500 milhões de pessoas para a pobreza, o 
estudo da ONU sobre o custo financeiro e humano da covid-19 
antevê que, quando a pandemia terminar, mais da metade da 
população mundial, ou 3,9 bilhões de pessoas, podem estar 
vivendo na pobreza.
 Banco Mundial - A economia global deve encolher quase 
1% este ano devido à pandemia do coronavírus. Para o Brasil, a 
ins�tuição internacional prevê queda de 5% para economia este 
ano, ou seja, o impacto no Brasil será muito grande.
 Comissão Econômica para a América La�na e o Caribe 
(Cepal) - O total de pobres poderá chegar a 35% da população 
la�no-americana e o total de extremamente pobres, a 14,5%. 
Segundo a Cepal, os países la�no-americanos totalizam 620 
milhões de pessoas, mais de um terço dessas são nascidas no 
Brasil.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/9781464815706.pdf?sequence=5
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/9781464815706.pdf?sequence=5
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Panorama internacional da covid-19: doença não 
escolheu nacionalidade ou condição socioeconômica

 A pandemia da covid-19 não escolheu nacionalidade, 

riqueza ou pobreza, ou seja, condição social e econômica, ou 

mesmo raça. A�ngiu de forma global os países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A China, maior 

potência econômica e de onde surgiu a doença (Wuhan), só agora 

conseguiu controlar a doença, depois de cinco meses de uma 

escalada de mortes e contaminados. 
 A crise do coronavírus mudou a vida de todas as 

pessoas no mundo. De quem mora em uma cidade 

brasileira com menor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), segundo o Atlas de Desenvolvimento 

Humano  ) (http://www. atlasbrasil.org.br/2013/pt/ ranking

, como em Melgaço (PA), com o pior índice (5556º), ou 

mesmo em Manari (5500º), que é o mais baixo do 

estado de PE, ou uma cidade com o maior índice 

como São Caetano do Sul (SP), que está em 

primeiro lugar no ranking brasileiro em IDH. 
 O panorama no mundo é devastador em 

países como o Estados Unidos, Itália e Espanha. 

Quanto mais os governantes custaram a impor 

medidas restri�vas de convívio social, mais prejuízos com mortes 

e mais contaminados. No Brasil, o Ministério da Saúde, os 

governadores e os prefeitos estão atuando em cooperação. 

Mesmo assim, a escala de crescimento da covid-19 repete a 

situação mundial: cresce em escala geométrica.

 Pernambuco vem aumentando diariamente os números 

de casos de contágio e de mortes, tendo entrado em colapso do 

sistema de saúde, com 99% dos leitos de UTI ocupados no dia 21 

de abril. O estado está em alerta e monitorando a população, 

orientando sobre a importância das pessoas se manterem na 

quarentena. 

 No Recife, o prefeito Geraldo Júlio inaugurou, no final de 

abril, um novo Hospital de campanha com 420 leitos, sendo 100 

de UTI, exclusivo para pacientes com novo coronavírus, que foi 

construído em 27 dias.  O Hospital está localizado no Bairro dos 

Coelhos, sendo administrado pelo Imip.

 “Já passamos de 800 leitos prontos de enfermaria e de 

UTI. Neste hospital, são 420 vagas de internação, 100 são de UTI e 

40 respiradores já estão instalados. Ao todo, 1.200 profissionais 

de saúde vão trabalhar neste novo hospital. Mais de 8 mil 

internações serão feitas aqui”, disse.

 H á  ta m b é m  q u a t ro  h o s p i ta i s  q u e  e s tã o  e m 
funcionamento para a covid-19:  as Policlínicas Amaury Cou�nho, 
na Campina do Barreto; Barros Lima, em Casa Amarela; e Arnaldo 
Marques, no Ibura; além do Hospital Provisório Recife 1, em 
Santo Amaro. Além desses, estão funcionando 67 leitos no 
Hospital da Mulher, sendo 33 de UTI.

Pernambuco está em estado de alerta com o crescimento do coronavírus

 No Brasil, o estado mais afetado é São Paulo, epicentro 

econômico do país. Já nos Estados Unidos, um dos estados mais 

afetados é Nova York, berço de negócios, cinema e cultura do 

país, além de ser um des�no turís�co do mundo. A cidade possui 

mais de 160 mil casos confirmados e coleciona mortes.

O novo hospital de campanha para paciente com covid-19 está 
localizado no Bairro dos Coelhos, no Recife.

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking
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