
Bioética, Saúde Global e Poder
(Análise conjuntural)

20 de maio 2021

Reinaldo Guimarães – NUBEA/UFRJ e ABRASCO



Plano da Conversa

1. Sobre a Complexidade da Pandemia.

2. Bioética e Vacinas (Clínica, Epidemiologia e Geopolítica)

3. Saúde e Poder. O Caso das Vacinas.
• Relações entre Poder, Estado e Saúde. 

• A Corrida Tecnológica - Soft Power. (Quem chega primeiro)

• Os Limites do Soft Power e a Imposição do Mercado (Quem vende mais)

4. Biden e as vacinas.



A história de um equívoco

Soares, PP - A dama branca e suas faces: a 
representação iconográfica da tuberculose. 
Hist. cienc. saude-Manguinhos vol.1 no.1 Rio 
de Janeiro July/Oct. 1994. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S0104-59701994000100012

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701994000100012


A história de um equívoco



A Complexidade na COVID-19

•Biológica

•Fisiopatológica

•Clínica

•Epidemiológica

•Organização dos Serviços

•Dinâmica Social

•Economia

• Infodemia

•Geopolítica

•Mercado



As Interfaces e suas relações

Uma boa metonímia em relação ao 
enfrentamento da pandemia é 
imaginá-lo como uma bola de futebol, 
esfera na qual os “gomos” que a 
constituem são unidos por costuras 
(interfaces) que, além de uni-los, 
também os tensionam. O 
desvelamento das interfaces e a 
intervenção sobre elas são partes 
constitutivas do enfrentamento. Em 
outros termos, as interfaces são 
espaços de tensão e interação entre as 
diversas dimensões do problema, 
elementos essenciais em sua dinâmica 
e nos resultados do seu 
enfrentamento. Voltando à bola, suas 
costuras-interfaces são elementos 
estruturais, tão importantes quanto os 
gomos. Sem eles, a bola seria 
impossível. 
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A Bioética e as Vacinas

• A contração do espaço e do tempo provocada pela pandemia e a 
percepção amplificada dos dilemas morais.
• Na clínica, quem deve viver, quem deve morrer. 

• A resistência à fila única para o acesso a leitos de UTI.

• Os ensaios clínicos e a ocorrência de ensaios-desafio.

• As modificações nos protocolos de atuação das agências de regulação 
sanitária.

• As iniquidades no acesso às vacinas (geopolítica, maximização de lucro).

• As transgressões ao esquema de prioridades na vacinação (os fura-filas) 

• A tensão entre o isolamento “social” e a sobrevivência.

• Etc.



A Bioética e as Vacinas

• Como lidar com esses dilemas morais, em parte associados a macro 
dimensões de poder (econômicas, sociais e políticas)?

• Senso comum “Bom senso”.

• Risco epidemiológico.

• Pressão política.



A Bioética e as Vacinas

• Uma abordagem bioética é capaz de adicionar elementos de 
compreensão e manejo desses dilemas, mas bem menos 
frequentemente de sua solução.

• O impacto da aplicação de princípios bioéticos é inversamente 
proporcional à dimensão social do dilema moral em questão.

• A capacidade dos preceitos bioéticos produzirem mudanças na 
sociedade dependerá do uso de ferramentas externas a ela, em 
particular da ação política.



A Bioética e as Vacinas

• Nascida nos Estados Unidos após a 2ª Guerra Mundial, suas correntes mais 
disseminadas possuem forte caráter liberal, objetivando orientar ações 
individuais ou de grupos populacionais restritos. No Brasil, merecem menção os 
trabalhos de José Roberto Goldin.

• Frente a essas limitantes, é necessário mencionar outras orientações bioéticas, 
como por exemplo uma “bioética de proteção”(Kotow, Schramm) e uma “bioética 
decolonial” a partir da obra de Anibal Quijano (Boaventura Santos, Garrafa).

• O sentido geral dessas novas contribuições teóricas é o de ampliar o olhar da 
bioética para além do individual e dos pequenos coletivos, colocando em seu 
escopo a saúde coletiva, a desigualdade social, o meio ambiente e o poder em 
geral.
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PODERPODER ESTADO

VACINA COVID 

SAÚDE

As Relações entre Poder, Estado e Saúde



PODERPODER ESTADO

VACINA COVID 

SAÚDE

As Relações entre Poder, Estado e Saúde



“...Que Deus, posto entre ambos, provocou a rixa? O filho de Latona e 
Zeus. Irou-o o rei. A peste então lavrou no exército: ruína cai sobre o 
povo!...” Homero; sec. IX A.C. – Guerra de Tróia; sec. XIII A.C (?)

Haroldo de Campos, Ilíada de Homero - Tradução Haroldo de Campos, São Paulo, Arx, 2002. https://docero.com.br/doc/xn550.

“...E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e 
se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens 
e no gado, por toda a terra do Egito...””. - Séc. VII A.C. (?)

Êxodo 9:9



A Peste Negra – Sec. XIV

On the basis of a 14th-century account by the 
Genoese Gabriele de’ Mussi, the Black Death 
is widely believed to have reached Europe 
from the Crimea as the result of a biological 
warfare attack. 

Fonte: Wheelis, M - Biological Warfare at the 1346 Siege of 
Caffa. Emerg Infect Dis. 2002 Sep; 8(9): 971–975. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2732530/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2732530/


PODERPODER ESTADO

VACINA COVID 

SAÚDE

As Relações entre Poder, Estado e Saúde



Saúde e Estado – Sec. XVIII

•Tratados de Westfália (1648)

•Mercantilismo (Cameralismo na Alemanha).
•Posse da terra
•Posse de metais preciosos
•População como índice de poder e riqueza





Relações inaugurais entre 
Estado e saúde

Alemanha – Saúde das 
Famílias

Inglaterra – Saúde dos 
pobres (Trabalho)

França – Saúde nas cidades 
(Controle dos corpos –
Biopolítica).



PODERPODER ESTADO

VACINA COVID 

SAÚDE

As Relações entre Poder, Estado e Saúde
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Soft Power – A Corrida Tecnológica
(Quem Chega Primeiro) 

1990 - Criador do termo
Soft Power.

2003 – Criador do termo 
Smart Power



A Corrida Tecnológica - Soft Power. (Quem chega primeiro)



A Corrida Tecnológica - Soft Power. (Quem chega primeiro)

• O “agressivo” America First de Trump

• A “esperteza” russa de Putin 

• A “silenciosa paciência” de Xi Jinping 
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Tamanho e Concentração do Mercado 
Farmacêutico (2017)

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/453948837426501386/visual-search/?x=16&y=11&w=530&h=373&cropSource=6

Entre 30% e 40% do 
mercado mundial
~US$ 1,1 trilhão
(até antes da pandemia,
vacinas apenas 3%)

https://br.pinterest.com/pin/453948837426501386/visual-search/?x=16&y=11&w=530&h=373&cropSource=6


A Sustentabilidade do Mercado Farmacêutico

Wouters, OJ -Lobbying Expenditures and Campaign Contributions by the Pharmaceutical and Health Product Industry in the United States, 1999-2018. JAMA Intern Med. 2020 May; 180(5): 1–10. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7054854/

US$ 2.717,3 milhões

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7054854/


2005                                                            2007



O Complexo Industrial de Vacinas

Fonte: Kaddar, M - Global Vaccine Market Features and Trends. Senior Adviser, Health Economist WHO, IVB, Geneva. 
https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf

https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf


Fonte: https://theintercept.com/2021/04/23/covid-vaccine-
ip-waiver-lobbying/

https://theintercept.com/2021/04/23/covid-vaccine-ip-waiver-lobbying/
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Biden e as Vacinas

“The Office of International Intellectual Property Enforcement (IPE) 
represents the genius of America to the world. Reflecting America’s 
imagination, intellectual property is the lifeblood of our economy. The 
Office of Intellectual Property Enforcement (IPE) advocates for the 
effective protection and enforcement of intellectual property rights 
(IPR) around the world”. 

Fonte: US Department of State. Intellectual Property Enforcement. 
https://www.state.gov/intellectual-property-enforcement/

https://www.state.gov/intellectual-property-enforcement/


Biden e as Vacinas

https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf


Biden e as Vacinas – Obstáculos e Virtude

• Decisão por consenso.

• Decisão não-vinculante.

• Oposição interna.

• Capacidade produtiva global.

• Capacidade de absorção das tecnologias.

• Possível alteração da política global de patentes hoje estabelecida em 
bases exclusivamente comerciais e afastada de objetivos sanitários 
mais amplos. 



Textos de minha autoria sobre o tema dessa conversa
Reinaldo Guimarães fala sobre dependência brasileira do complexo industrial da saúde no Nexo Jornal (30/04/2020) 
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/entrevista-reinaldo-guimaraes-fala-sobre-
dependencia-da-industria-hospitalar/47549/

As Interfaces e as “Balas de Prata”: Tecnologias e Políticas (maio 2020) 
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/as-interfaces-e-as-balas-de-prata-tecnologias-e-politicas/17645

Nota sobre as vacinas contra o SARS-CoV-2 (9/07/2020) https://cee.fiocruz.br/?q=Nota-sobre-as-vacinas-contra-o-
SARS-CoV-2-por-Reinaldo-Guimaraes

Vacinas Anticovid: um olhar da Saúde Coletiva (28/07/2020) https://www.abrasco.org.br/site/noticias/nota-sobre-
as-vacinas-contra-o-sars-cov-2-artigo-de-reinaldo-guimaraes/49847/

Saúde e Poder: A Guerra das Vacinas (17/08/2020) https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-e-poder-a-
guerra-das-vacinas-artigo-de-reinaldo-guimaraes/51196/

Vacinas: Da Saúde Pública ao Big Business (fevereiro 2021) 
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/vacinas-da-saude-publica-ao-big-business/17951

O Instituto Butantan e a Vacina Brasileira AntiCOVID (Abril 2021).  
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/o-instituto-butantan-e-a-vacina-brasileira-anticovid/18025

Joe Biden e as vacinas anti-Covid (07/05/2021) - https://www.abrasco.org.br/site/noticias/joe-biden-e-as-vacinas-
anti-covid-artigo-de-reinaldo-guimaraes/59158/

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/entrevista-reinaldo-guimaraes-fala-sobre-dependencia-da-industria-hospitalar/47549/
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/as-interfaces-e-as-balas-de-prata-tecnologias-e-politicas/17645
https://cee.fiocruz.br/?q=Nota-sobre-as-vacinas-contra-o-SARS-CoV-2-por-Reinaldo-Guimaraes
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/nota-sobre-as-vacinas-contra-o-sars-cov-2-artigo-de-reinaldo-guimaraes/49847/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-e-poder-a-guerra-das-vacinas-artigo-de-reinaldo-guimaraes/51196/
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/vacinas-da-saude-publica-ao-big-business/17951
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/o-instituto-butantan-e-a-vacina-brasileira-anticovid/18025
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/joe-biden-e-as-vacinas-anti-covid-artigo-de-reinaldo-guimaraes/59158/

