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Pandemia de COVID -19 – Disseminação global e situação atual

30/03/2022
225 países/territórios
com casos

Fonte: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Pandemia de COVID -19 – Evolução temporal no mundo.
Número de casos confirmados (média móvel diária) e detecção de
variantes principais (VOC). Mundo, 1º março 2020 – 30 março 2022
30/3/2022 - 483.556.595 casos confirmados, 6.132.461 mortes
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Fontes: https://ourworldindata.org/covid-cases; https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Pandemia de COVID -19 – Disseminação e situação atual no Brasil
Número de casos confirmados (média móvel diária).
Brasil, 1º março 2020 – 30 março 2022

29/3/2022 – 29.852.341 casos confirmados, 658.956 mortes
Fonte: https://ourworldindata.org/covid-cases

Esta pandemia era um evento inesperado e
inusitado?

Linha do tempo de importantes emergências em saúde pública de diferentes tipologias de
2001 até 2020, destacando as Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional
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Linha do tempo de importantes emergências em saúde pública de diferentes tipologias de
2001 até 2020, destacando as Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional
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Pandemia de SARS – 2002 – 2003 (1ª pandemia do século)

Fonte: Drosten et al, 2003; Hung, 2003

Distribuição global de mortes associadas com a pandemia de Influenza A
H1N1 durante o primeiro ano de circulação viral por país. 2009 - 2010

Notificados – 18.500 mortes confirmadas (Abril, 2009 - Agosto, 2010)
Estimados – 201.200 mortes (d. respir), 83.300 mortes (d. cardio-vasculares)
Fonte: Dawood FS et al, 2012.
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Havia alertas para ocorrência de uma (nova)
pandemia?

Preparação para uma pandemia de grande magnitude e gravidade
2005

2005

2016

Fontes: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68998/WHO_CDS_CSR_GIP_2005.5.pdf;
https://digitallibrary.un.org/record/822489?ln=en#record-files-collapse-header; http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/;
https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/health-emergency-and-disaster-risk-management-framework-eng.pdf

2019

O mundo estava preparado para esta (e outras)
pandemia(s) ou emergências de saúde pública?

Resposta global à pandemia de COVID-19
•

Em todas as emergências de saúde pública a resposta global foi considerada insuficiente
pelos Comitês de Revisão (RSI 2005), painéis e comitês independentes – Pandemia de

Influenza (2009), Doença pelo vírus Ebola (2014), COVID-19 1,2,3

•

Muitas deficiências se repetem em todas as emergências (vigilância, monitoramento e

gerenciamento de risco; comunicação de risco; vigilância laboratorial; assistência aos
infectados e aos enfermos; proteção aos trabalhadores de saúde; provisão de equipamentos e
insumos, destacando-se o acesso equitativo a vacinas2;

•

Muitos países somente aplicaram o RSI parcialmente, não se apropriaram suficientemente do
seu funcionamento durante a pandemia de COVID-19 ou deliberadamente ignoraram o RSI3.
Fontes: 1. World Health Organization (WHO), 2011; 2. World Health Organization (WHO), 2021; 3. Aavitsland et al, 2021.

Acesso equitativo às vacinas?

Problemas de acesso
desigual às vacinas
tem situações de
pandemia tem se
expressado desde
2005 (H5N1, H1N1).
Fidler, 2010

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Alguns pontos para reflexão sobre esta e outras
emergências de saúde pública
● As emergências recentes tem se tornado cada vez mais complexas e o

cenário futuro indica uma complexidade ainda maior
● Emergências de grandes dimensões podem gerar disrupção na

sociedade e nos serviços (incluindo saúde)
● As emergências aprofundam as desigualdades e os impactos de

doenças pre-existentes (sindemia)
● Temas como a redução do Estado, ataques ao multilaterarismo (e suas

agendas), captura de organismos nacionais e internacionais parecem
faltar nas avaliações sobre a resposta à pandemia
● Questões como o papel das organizações da sociedade civil nas

emergências deveriam ser aprofundadas para além do voluntarismo

Obrigado pela atenção
Contato: ehcarmo@gmail.com
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