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Resumo

O objetivo desse artigo é analisar de forma sucinta, com base na modelação de sistemas de
rede, a propagação do novo coronavírus e situar em horizontes mais amplos de complexidade
algumas medidas adotadas no enfrentamento dessa pandemia, analisando como elas podem
ter maior eficiência ou se tornarem praticamente inócuas a depender da interconexão entre
elas, dos tempos e procedimentos em sua execução. 

Com  base  na  abordagem  das  teorias  de  rede,  considerando  as  modalidades  de  fluxos  e
propagações centralizadas, descentralizadas, distribuídas e hipercomplexas, o artigo identifica
alguns possíveis equívocos nas ações em curso adotadas no Brasil e salienta a necessidade de
uma estratégia unificada nacionalmente para o enfrentamento da situação. Aponta, por fim,
algumas ações, em níveis local, nacional e global, que poderiam contribuir para enfrentar essa
pandemia e a crise econômica retroalimentada por ela.

Palavras-chaves:  sistemas  de  rede;  propagação  centralizada,  descentralizada,  distribuída  e
hipercomplexa;  extensividade e  intensividade;  fluxos,  laços  e  anéis  de  propagação;  ações
sinérgicas no enfrentamento da crise econômica e da pandemia; mecanismo econômico de
compensações; circuitos econômicos solidários. 

Introdução

Neste texto, elaborado sob as urgências do tempo, como contribuição à compreensão de uma
“pandemia de proporções  apocalípticas” – como a caracterizou a organização das Nações
Unidas – são compartilhadas análises preliminares sobre a propagação e o enfrentamento da
da pandemia do novo coronavírus no contexto brasileiro, com base em conceitos e estratégias
de modelação de fenômenos complexos, peculiares às teorias de rede, à luz do que tem sido
feito nos outros países e dos resultados obtidos com tais ações. 

A interdisciplinariedade é sempre valiosa para o conjunto das ciências, na medida em que a
abordagem dos problemas,  sob diferentes  áreas  do conhecimento,  possibilita  compreender
mais amplamente a sua complexidade, iluminando diferentes aspectos para melhor avaliar as
soluções apontadas. 

Ao situar os problemas particulares em horizontes mais amplos, investigando a interconexão
dos fenômenos para compreender  a  realidade que está na base de sua manifestação, suas
causas e condições de possibilidade, os modos e procedimentos teóricos e práticos com os
quais  eles  são  compreendidos  pelas  ciências  e  os  modos  e  procedimentos  pelos  quais  a
realidade  subjacente  a  eles  é  transformada pela  ação  humana  e  pela  ação  da  natureza,  a
filosofia,  nesse  esforço  de  interdisciplinariedade,  contribui  com  as  ciências  particulares,
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articulando elaborações de áreas distintas do conhecimento, permitindo novas percepções dos
problemas enfrentados por elas.

Como professor de filosofia do método científico, por muitos anos, tratamos de diferentes
modos  de  abordar  um  mesmo  problema,  confrontando  seus  resultados,  avaliando  as
potencialidades  e  limitações  de  cada  método.  E,  nesse  caso,  em  que  a  propagação  da
pandemia  pode  realimentar  a  crise  econômica  e  a  crise  econômica  pode  realimentar  a
propagação  da  pandemia,  caso  em  que  a  modelação  do  fenômeno  requer  compreender
movimentos caóticos em sistemas dinâmicos com vistas a neles interferir para alterar suas
resultantes, a abordagem de redes nos parece a mais indicada.

1. Análise da Propagação do Novo Corona Virus com base em Sistemas de

Rede 

Com base nas teorias de rede, a análise da propagação da pandemia do novo coronavírus e a
reflexão de estratégias para o seu enfrentamento, exigem considerar: 

a)  fluxos materiais, relacionados à propagação do vírus bem como à produção, circulação,
apropriação social  e  emprego correto  dos  meios  materiais  necessários  para  contê-la,  para
assegurar as condições necessárias ao trabalho dos profissionais da saúde e ao tratamento dos
infectados e doentes;

b) fluxos de poder, referidos a tomadas de decisão e coordenação de ações em escalas global,
nacional,  regional  e local,  envolvendo atores  políticos e atores  sociais,  suas organizações,
redes  e  circuitos,  para  o  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  com base  numa  estratégia
compartilhada, servida dos fluxos materiais necessários para implementá-la; 

c) fluxos de conhecimento, que envolvem necessariamente:
• informação científica acerca do novo coronavírus (SARS-CoV-2), de sua propagação

e  de  como  enfrentá-la,  da  doença  por  ele  provocada  (Covid-19)  e  de  como
diagnosticá-la  e  tratá-la,  informação essa  produzida  e  compartilhada  de  maneira
colaborativa por uma extensa rede de atores públicos e privados em nível nacional e
internacional; 

• comunicação em linguagem adequada para a ampla elaboração e difusão social do
conhecimento sobre o vírus, sobre as formas de sua propagação e de evitar o contágio,
e sobre o adequado tratamento das pessoas afetadas por ele em níveis de severidade
diversa; 

• educação popular que permita às pessoas agirem criticamente perante os indicadores
concretos  de  sua  realidade,  com  base  no  conhecimento  científico  compartilhado,
apropriado e aplicado às suas circunstâncias.

Na literatura acadêmica, há três figuras clássicas na representação de fluxos e conexões em
sistemas de rede – elaborados por Paul Baran (1964, p.1) para a análise dos processos de
comunicação, que podem servir aqui para ilustrar a propagação de vírus em sistemas sociais –
às quais podemos agregar uma quarta figura, como composição sinérgica das anteriores. Cabe
salientar  que,  nessa  abordagem,  considera-se  que  o novo  corona  vírus  se  propaga,
basicamente, pelo contato direto entre pessoas por meio de gotículas respiratórias liberadas no
ambiente, expelidas a curta distância pela tosse, espirro ou fala, mas igualmente através do
contato indireto entre elas, mediado por objetos na superfície dos quais o vírus se deposita ao
captar tais gotículas. 
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Figuração de Fluxos em Sistemas de Rede

Centralizado Descentralizado Distribuído Hipercomplexo

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Para compreender essas quatro figuras, antes de tudo, é preciso entender que em qualquer
rede existem, necessariamente,  fluxos,  nodos e  conexões, sejam estas,  conexões entre fluxos
por meio de nodos ou conexões entre nodos por meio de fluxos. 

No caso em questão, a análise da propagação da pandemia sob um modelo de redes necessita
identificar: a) o fluxo do vírus, que se propaga pela conexão entre os nodos; b) os nodos dessa
propagação, que correspondem às pessoas contagiadas pelo vírus ou aos objetos em que o
vírus está presente de maneira ativa por um certo período de tempo; c) a  conexão entre os
nodos, que pode ser de maneira permanente, como a conexão de pessoas que habitam numa
mesma residência; ou casuais, como a de pessoas que se encontram num mesmo aeroporto ou
rodoviária,  num mesmo avião ou ônibus,  por exemplo; ou que nem mesmo se encontram
pessoalmente, mas que se servem assincronamente de objetos comuns nesse mesmo ambiente,
possibilitando assim tanto a passagem do vírus de uma pessoa a outra, mediada por algum
objeto que foi usado por ambas, quanto a passagem do vírus de um objeto a outro, seja esta
passagem  mediada  por  alguma  pessoa  que  o  utilizou  ou  por  algum  outro  objeto  já
contaminado  que  entrou  em  contato  com  o  objeto  que  passa  a  contaminar  pelo
compartilhamento  das  gotículas  respiratórias  nele  depositadas.  Sabe-se  que  o  novo
coronavírus pode permanecer por três horas suspenso no ar, por quatro horas no cobre das
moedas, por 24 horas no cartão bancário e de 48 a 72 horas no plástico ou no aço inoxidável
de uma torneira, por exemplo. (DOREMALEN, 17/03/2020; ANSEDE, 20/03/2020)

A propagação centralizada – Figura 1 – ocorre quando um nodo portador do vírus, seja uma
pessoa ou objeto, está em conexão com os demais nodos de um mesmo âmbito e, por meio
dessa  conexão,  ocorre  o  fluxo  do vírus  que os  alcança  nesse  mesmo âmbito,  sendo que
nenhum destes nodos alcançados possui  qualquer outra conexão entre  si.  Quanto maior  o
número de pessoas ou objetos atingidos no contágio do vírus, tanto maior a  intensividade
alcançada de sua propagação,  e  quanto mais rápido o contágio ocorre,  maior  tende ser o
impacto  de  suas  consequências  simultâneas  no  âmbitos  alcançados.  Por  isso,  mapear
rapidamente o conjunto de pessoas que esteve em contato com a pessoa portadora do vírus ou
com o objeto de contágio,  testar se foram afetadas  a estabelecer  a quarentena para evitar
novos possíveis contágios a partir delas é essencial para conter a propagação da pandemia. No
Brasil, entretanto, contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde, a testagem
massiva não foi feita, o que facilitou a livre propagação do vírus nos territórios atingidos e
gerou uma percepção possivelmente incorreta da sua difusão no país. Pois, reportar à OMS,
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basicamente, os casos dos que se dirigem aos hospitais, gera uma informação incongruente à
real propagação do vírus no conjunto da sociedade e no território nacional como um todo. 

A  propagação descentralizada –  Figura 2 – ocorre quando há  a  conexão entre  um nodo
central  que  contagia  a  outro  nodo  central,  a  partir  do  qual  outro  âmbito  de  propagação
diferente do primeiro pode ser mapeado. Assim, uma pessoa portadora do vírus, que viaja de
um país a outro, pode, sem o saber, ocasionar o surgimento de uma nova rede de contágios
nesse país, desconectada da primeira em que a pessoa foi infectada. Quanto mais amplos os
territórios alcançados na propagação do vírus, tanto maior a extensividade de sua propagação
e,  igualmente,  quanto  mais  rápida  for  a  sua  propagação  maior  será  o  impacto  de  suas
consequências simultâneas para o conjunto dos territórios alcançados. Por isso, examinar os
sinais de contágio das pessoas que entram no país é essencial para prestar-lhes um pronto
atendimento de saúde, evitando igualmente que o vírus se espalhe no país. Mas isso não é tão
simples, pois na China percebeu-se, com os testes massivos, que enquanto se contabilizava
apenas quem se dirigia ao hospital com sintomas graves, cerca de 86% das infecções estavam
ocorrendo a partir de pessoas que não haviam procurado o hospital e que só o fariam, em
média, nove dias depois de haver contraído o vírus, concluindo-se que “79% das transmissões
da Covid-19 acontecem antes mesmo de as pessoas terem os sintomas” (IAMARINO, Átila
apud ROSSI, 21/03/2020). No Brasil, entretanto, é possível e mesmo provável que pessoas
que chegaram do exterior com febre e tossindo nos aeroportos, vindos de países com taxas
elevadas de propagação do coronavírus, tenham entrado livremente no território nacional, pela
ausência de qualquer controle sanitário, podendo em seguida haver se deslocado por metrôs,
trens  e  ônibus  para  qualquer  parte  do  país,  sendo  muito  difícil  saber  agora  onde  se
encontrariam e o rastro de contágios que teriam ocasionado. Embora a recomendação da OMS
destaque  a  importância  de  medir  a  temperatura  de  passageiros  antes  do  embarque  e  o
compartilhamento de informações entre os aeroportos de origem e destino e que, se a medição
de temperatura for realizada na chegada,  seja  acompanhada de questionários  e  análise de
dados sobre o conjunto dos passageiros, o Governo Federal não apenas não fez tais controles
como,  com  suas  portarias,  não  permitiu  que  autoridades  sanitárias  locais  o  fizessem
(AGÊNCIA  SENADO,  20/03/2020).  O  governo  do  Maranhão,  por  exemplo,  somente
conseguiu impor barreiras sanitárias no aeroporto em São Luís depois de a Procuradoria Geral
do Estado haver acionado a Justiça para realizar a triagem dos passageiros que chegavam ao
estado  (CONGRESSO  EM  FOCO,  20/03/2020).  Argumentar  que  há  portadores  do
coronavírus que não manifestam sinais de febre e tosse para justificar que nada deva ser feito
pela Saúde Pública com respeito àqueles que manifestam tais sinais é, ao nosso ver, outro
equívoco  do  Governo  Federal  que  agravou  inicialmente  a  multiplicação  de  surtos  dessa
pandemia no país. 

A propagação distribuída – Figura 3 – ocorre entre as pessoas de um âmbito, quando grande
parte delas já foi contagiada, de modo que já não há mais como isolar uma delas em particular
para evitar  que as  demais entrem em contato com o vírus.  Nesse caso,  a  intensividade e
extensividade do contágio, num mesmo âmbito, alcança uma tal proporção que a circulação
do vírus é realimentada por diferentes contatos de uma pessoa ainda não contagiada com
diferentes pessoas já infectadas e pela possibilidade de contato sucessivo dela com um maior
número objetos contaminados – como, por exemplo, telefones, chaves, maçanetas, teclados,
vasos sanitários, torneiras, etc. Por isso, as medidas de recolhimento de toda a população em
suas  casas,  tanto  podem  contribuir  para  evitar  a  propagação  distribuída do  vírus  num
determinado território e gerar bons resultados na contenção da pandemia, como, por outro
lado, se forem realizadas de maneira inadequada e quando a propagação do vírus já tenha se
alastrado amplamente, poderá não evitar o contágio centralizado no ambiente doméstico ou a
propagação distribuída em seu interior, com todas as consequências que isso pode implicar. 
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Se a medida é adotada no momento inicial  em determinado âmbito,  em que se perdeu o
controle do rastro do contágio que era mantido pela testagem massiva, que permitia localizar
portadores assintomáticos a partir da identificação dos portadores sintomáticos e da rede de
pessoas com quem estes mantiveram contato recente, ela possibilitaria, com o transcorrer das
semanas, mapear em quais residências houve ocorrências e em quais residências não houve e,
a partir dessa informação, reorientar o rastreamento, com o redirecionamento das testagens
massivas, de modo a conter a propagação do vírus focando a atenção sobre as ocorrências
mapeadas e os anéis de contágio que elas envolvem. 

Como mostra o Gráfico 1, no caso da China, as curvas de crescimento foram contidas depois
que foi  adotada a política do recolhimento das pessoas em suas casas  e  de bloqueio nos

transportes.  No caso  da  Coreia  do  Sul,  foram combinadas  as  medidas  de  distanciamento
social,  ampla testagem dos casos suspeitos e o rastreamento e isolamento de pessoas que
haviam sido contatadas pelos  doentes.  No caso do Japão e de Cingapura foram adotadas
medidas  que  permitiram  isolar  rapidamente  os  casos  e  evitar  os  contágios.  (GARCIA,
20/03/2020)  

Gráfico 1- Progressão de Casos Registrados por Países

Fonte: GARCIA, 20/03/2020

No Brasil, esse elenco de medidas não foi adotado pelo Governo Federal e, em razão disso, a
progressão dos casos ultrapassou vigorosamente a taxa de 30% ao dia. Uma pequena redução
nessa progressão, entretanto, ocorreu somente após a ação de alguns governos estaduais e
municipais  em promover  a  medida  de  isolamento  social,  com a  maior  parte  das  pessoas
permanecendo em suas casas. Essa medida, entretanto, parece requer uma ação coordenada
em nível nacional para que sejam alcançados os resultados esperados. Pois, embora a sua
realização  regional  possa  contribuir  para  reduzir  a  velocidade  da  propagação  do  novo
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coronavírus  nos  territórios  que  a  adotem,  ocorre  que  se  os  demais  estados  não  a
implementarem ao mesmo tempo, o vírus poderá continuar a se propagar nestas outras regiões
a taxas  elevadas.  E como há um fluxo necessário de pessoas  e  objetos  entre  os diversos
territórios  do  país,  a  retomada  da  propagação  acelerada  do  vírus  tenderia  a  ocorrer,  em
momento posterior, também nos municípios e estados que a tenham adotado anteriormente.
Assim,  a  posterior  propagação  descentralizada  do  vírus  –  com  origem  em  estados  e
municípios  alcançados pela pandemia e que não tenham adotado a medida de isolamento
social  –  alcançaria,  igualmente,  as  diferentes  regiões  do  país  que  o  fizeram e  tenderia  a
realimentar novamente a propagação distribuída do novo coronavírus em todo o território
nacional. Esse descompasso – que se deve à ausência de uma coordenação nacional para a
adoção conjunta, no país, das medidas recomendadas, com base em critérios científicos, pela
Organização Mundial da Saúde – poderá custar a vida de milhares de brasileiros, expostos a
uma  doença  contagiosa  grave,  cujos  impactos  poderiam  ter  sido  contidos  em  outros
patamares. 

Mas cabe alertar, igualmente, que se a medida de isolamento social,  determinando que as
pessoas  permaneçam em suas  casas,  for  adotada  nacionalmente  após  a  pandemia  ter  se
propagado de maneira intensiva e extensiva em todo o país e não houver os meios materiais
adequados para a sua execução pelo conjunto da população, o seu efeito poderá ser diverso
do esperado e acentuar uma propagação centralizada  da pandemia no ambiente doméstico,
que no prazo de alguns dias se converteria em propagação distribuída. Pois, como se poderá
isolar uma pessoa doente em um quarto separado, mantendo porta fechada e janela aberta,
preservar a distância mínima de um metro entre as pessoas que ali residem e lavar as mãos
periodicamente com água e sabão, se há apenas um quarto no imóvel, no qual dormem várias
pessoas em redes ou sobre um mesmo colchão, compartilhando um mesmo banheiro, num
imóvel desprovido da quantidade necessária de água para realizar a higienização recomendada
de todos, faltando água em vários dias da semana até mesmo para cozinhar, quanto mais para
lavar as louças e talheres e higienizar objetos de uso comum?

Infelizmente, o povo brasileiro perdeu um tempo precioso para a organização das suas defesas
contra essa ameaça à saúde pública. O próprio núcleo central do Governo Federal, no Poder
Executivo,  foi um dos primeiros focos de contaminação do coronavirus no Brasil,  ao que
parece, a partir de uma viagem aos Estados Unidos, e, na sequência, violou os protocolos
recomendados de isolamento, tratando tais protocolos de salvaguarda da Saúde Pública, como
se fossem algo de menor importância. 

Por desconsiderar a retroalimentação das formas centralizadas, descentralizadas e distribuídas
de  propagação  da  pandemia  e  por  não  haver  adotado  os  procedimentos  necessários  de
prevenção e de contenção do contágio no momento devido, agindo inclusive contrariamente
às próprias orientações da Organização Mundial da Saúde, o país pode caminhar agora para
uma forma de  propagação hipercomplexa do novo coronavírus – Figura 4. Nesse caso, que
podemos começar a viver em algumas partes do país, todas as três formas de propagação
podem se retroalimentar rapidamente, pela falta das medidas necessárias para evitar que isso
ocorra. Não se faz a testagem massiva em áreas onde aparecem os primeiros casos, testagem
que  permitiria  isolar  as  pessoas  infectadas,  evitar  contágios  e  chegar  a  outros  possíveis
portadores assintomáticos que mantiveram contato com elas. Não se mede a temperatura de
viajantes que chegam do exterior e que podem estar febris e com tosse, o que permitiria evitar,
ao  menos  em  parte,  a  propagação  descentralizada  do  vírus.  Bloqueou-se  o  ingresso  em
território nacional de viajantes vindos de países em que a pandemia se alastrou. Mas, ao que
parece,  por  questões  ideológicas,  manteve-se  totalmente  aberto  o  ingresso  de  viajantes
provenientes dos Estados Unidos, o país que vem registrando os maiores números absolutos
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de novos casos,  possivelmente por não haver feito a testagem em massa e por não haver
adotado outras medidas recomendadas pela OMS. 

2. Situação Atual e Cenários Adversos no Brasil

Embora os gráficos que surgem da modelação dos casos confirmados no Brasil, até agora,
indiquem alguma similaridade ao ocorrido nos países de propagação mais acentuada, nossa
situação é diferente. 

Gráfico 2 – Novo Coronavírus 

– Progressão de Casos Acumulados: EUA, Brasil e Itália 

Fonte: (C) Folha de São Paulo. FOLHAPRESS, 23/03/2020, com dados modelados pela Universidade Johns Hopkins 

Como se percebe, pelo Gráfico 2, em escala logarítmica, a propagação da pandemia no Brasil
vem ocorrendo de maneira mais acentuada que na Itália e nos Estados Unidos. 
 
O Gráfico 3, por sua vez, em escala linear, indica a progressão das ocorrências da Covid-19
no Brasil, com base nos dados informados pelo governo brasileiro à Organização Mundial de
Saúde. A série contém dados para os 24 dias iniciais, contados a partir da primeira ocorrência,
informada em 26 de fevereiro. Em três semanas, as cifras acumuladas são de 1.546 casos
confirmados e 25 mortes. 

Gráfico 3
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Com base  nesses  dados  podemos  perceber  que  o  número  de  novos  casos  nesse  período
aumentou a uma taxa média de 37,5% ao dia, em relação ao total de casos acumulados na
série, ou a uma taxa de 54,13%, em relação ao total de novos casos reportados no dia anterior.

Tabela 1 – Ocorrências da Covid-19 no Brasil 

Casos e Mortes, de 26/fev a 23/mar

Data

Novos 

Casos Novas Mortes

Total de

Casos

Total de

Mortes

23/3/2020 418 7 1546 25
22/3/2020 224 7 1128 18
21/3/2020 283 5 904 11
20/3/2020 193 2 621 6
19/3/2020 137 3 428 4
18/3/2020 57 1 291 1
17/3/2020 34 0 234 0
16/3/2020 79 0 200 0
15/3/2020 23 0 121 0
14/3/2020 21 0 98 0
13/3/2020 25 0 77 0
12/3/2020 18 0 52 0
11/3/2020 9 0 34 0
9/3/2020 12 0 25 0
8/3/2020 0 0 13 0
7/3/2020 5 0 13 0
6/3/2020 5 0 8 0
5/3/2020 1 0 3 0
2/3/2020 0 0 2 0
1/3/2020 1 0 2 0
29/2/2020 0 0 1 0
28/2/2020 0 0 1 0
27/2/2020 0 0 1 0
26/2/2020 1 0 1 0

Se, por hipótese, essa progressão permanecesse constante por dois meses, o número total de
casos em 30 dias, a contar de 23/03, seria de aproximadamente de 15 milhões de pessoas e,
em 60 dias, toda a população brasileira seria alcançada. Se a projeção estimada para 30 dias
pode efetivamente ocorrer, considerando que apenas nas 20 maiores cidades do Brasil (sem
levar em conta suas regiões metropolitanas conurbanadas), como se pode ver na  Tabela 2,
residem  cerca  de  50  milhões  de  pessoas,  as  quais  poderiam  ser  alcançadas  por  uma
propagação  distribuída atingindo  ao  redor  de  30%  dessa  população,  por  outro  lado,  a
projeção de que toda a população do país seja alcançada pelo novo coronavírus em 60 dias
tende a não ocorrer, pois isso exigiria um grau de extensividade completo da pandemia em
todo o território nacional, o que somente poderia se dar com base na combinação de uma
ampla  propagação  descentralizada seguida  de  uma  intensa  propagação  centralizada que
potencializasse o efeito da intensividade da pandemia sobre a extensividade alcançada, por
meio de uma forte propagação distribuída. 
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Tabela 2 – Cidades mais Populosas do Brasil 

Posição Cidade UF População/2019

1 São Paulo SP 12.252.023

2 Rio de Janeiro RJ 6.718.903

3 Brasília DF 3.015.268

4 Salvador BA 2.872.347

5 Fortaleza CE 2.669.342

6 Belo Horizonte MG 2.512.070

7 Manaus MA 2.182.763

8 Curitiba PR 1.933.105

9 Recife PE 1.645.727

10 Goiânia GO 1.516.113

11 Belém PA 1.492.745

12 Porto Alegre RS 1.483.771

13 Guarulhos SP 1.379.182

14 Campinas SP 1.204.073

15 São Luís MA 1.101.884

16 São Gonçalo RJ 1.084.839

17 Maceió AL 1.018.948

18 Duque de Caxias RJ 919.596

19 Campo Grande MS 895.982

20 Natal RN 884.122

Total 48.782.803

 
Considerando a taxa de letalidade mundial do vírus na faixa de 3,4%, informada pela OMS
em 03/03/2020, e a letalidade na Itália na faixa de 8,3%, pode-se projetar, com base nos 1.546
casos confirmados no Brasil nessas 3 semanas que, destes pacientes, irão a óbito entre 52 a
128 pessoas. Mas, de fato, ainda não se sabe qual será a taxa de letalidade desse vírus no país
– uma vez que ele já sofreu mutações aqui, comprovadas pelo sequenciamento de seu genoma
(AZEVEDO, 26/03/2020) – e quais os seus efeitos em pessoas que já tenham contraído no
passado, ou que contraiam simultaneamente no presente, o vírus da dengue, da zika ou da
chikungunya. 

Em 2019 o Brasil teve um aumento 488% nos casos de dengue em relação ao ano anterior,
contabilizando 1.544.987 casos e 782 mortes; um aumento de 52% nos casos de Zika, com
10.708 casos e 3 mortes; e um aumento de 30% nos casos de chikungunya, com 132.205
casos  e  92  mortes  (BRASIL…,  13/01/2020).  Comparativamente,  o  que  esses  três  vírus
mataram no Brasil em um ano, num total de 877 óbitos, foi praticamente o mesmo que o
coronavirus matou na Itália num único dia, reportado em 22/03, num total de 795 óbitos.

Se, por hipótese, nos próximos 30 dias o acumulado de casos alcançasse a 15 milhões de
pessoas em todo o país, o número de óbitos num prazo de 90 dias, com base na taxa de
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letalidade de 3,4%, poderia ultrapassar a 500 mil pessoas. Mas esse cenário absurdo de uma
propagação  incontrolável  do  vírus  no  Brasil  ainda  pode  ser  evitado,  se  medidas  forem
adotadas urgentemente, com uma estratégia nacional unificada, com a ampla mobilização dos
atores sociais e políticos, colocando a vida da população acima de ideologias e de interesses
financeiros.

Contudo, algumas autoridades federais, num primeiro momento, não pareceram estar muito
preocupadas  com esses  cenários.  Segundo o ministro  da  saúde,  Luiz  Henrique Mandetta,
conforme  declaração  sua  reproduzida  em  diferentes  veículos  de  comunicação  no  país,
inclusive governamentais,  não há uma estimativa de quantos brasileiros serão contagiados
pela  covid-19,  embora  afirme  que  a  velocidade  de  sua  transmissão  tenderá  a  reduzir
acentuadamente a partir do momento em que metade da população contrair o vírus: 

“O que a gente sabe é que quando passa de 50% da população infectada, o vírus já não
consegue  multiplicar  mais  na  mesma  velocidade.  Se  vai  ser  50%,  60%  ou  70%  da
população, isso é secundário. Em saúde, dois mais dois,  pode ser quatro, três e meio.
Cada  organismo  é  diferente,  cada  população  é  diferente"  (MANDETTA apud
RODRIGUES, 22/03/2020).

Assim, para o ministro, se o contágio alcançasse a 50%, 60% ou 70% da população brasileira,
estimada em 210.147.125 habitantes pelo IBGE no ano passado, isso seria “secundário”. Em
sua reflexão, imaginamos, supõe-se que a maioria da população infectada com o virus SARS-
CoV-2 não desenvolveria alguma forma severa da doença COVID-19. Apenas a parcela da
população mais fortemente afetada pela doença acabaria contabilizada nos casos registrados,
dos quais um pequeno percentual chegaria a óbito. Mas a rigor, isso é apenas uma hipótese,
pois não se sabe qual é o percentual da população infectada pelo vírus SARS-CoV-2 no Brasil
que virá a óbito em razão da doença Covid-19 ou de complicações em relação a ela. 

Se o pico da propagação vier a ocorrer em abril, como afirma o ministro Mandetta, supõe-se,
pela  sua  abordagem,  que  aproximadamente  metade  da  população  brasileira  já  teria  sido
infectada  até  o  final  desse  mês,  a  partir  do  qual  a  velocidade  do  contágio  começaria  a
diminuir. Assim, como o primeiro caso registrado no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro, pode-
se  concluir  que  em  aproximadamente  60  dias  metade  da  população  do  país  teria  sido
contaminada, o que corresponderia a um aumento de infecções na ordem de 36,05% ao dia em
relação ao dia anterior. Associando essa progressão ao número de mortes já ocorridas, dia a
dia  no  país  diagnosticadas  com a  Covid-19,  do  total  de  infectados  até  o  final  de  Abril,
morreriam  aproximadamente  1,39%,  o  que  em  números  absolutos  significaria  1.461.933
pessoas,  quando  a  pandemia  alcançasse  a  metade  da  população  do  país.  Esse  número,
entretanto, é uma projeção sobre uma base estatística muito precária, que progrediria desse
modo se a estratégia inicialmente assumida pelo Governo Federal, que não adotou as medidas
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, fosse mantida. Porém, supõe-se, que na
visão das autoridades federais da saúde, o número de mortes não alcançaria a essas cifras tão
elevadas e a taxa de letalidade seria muito menor. Por que?

Quando ainda se tratava de uma epidemia e não de uma pandemia, havia uma percepção que
orientou medidas iniciais de alguns governos em seu enfrentamento. Grosso modo, com base
em indicadores objetivos, concluiu-se que após sofrer o contágio, os pacientes jovens tendiam
a ter um quadro leve dos sintomas por alguns dias, recuperando-se sem maiores complicações,
ao  passo  que  idosos  ou  doentes,  particularmente  diabéticos  e  hipertensos,  tinham grande
probabilidade de sofrer complicações, inclusive, de chegar a óbito. Assumia-se, também, que
uma pessoa que contraísse o vírus e se recuperasse após algumas semanas, estaria imunizada
frente a novos contatos com o vírus, deixando igualmente de propagá-lo. Por outro lado, já se
estimava em 15 dias o período de manifestação dos sintomas ou ganho de imunidade após o
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contato com o vírus.  Com base nesses elementos,  poder-se-ia imaginar que,  se os idosos,
doentes crônicos e outras pessoas do grupo de risco ficassem protegidas do contágio e o vírus
se espalhasse rapidamente pelo conjunto da população do país, a maioria das pessoas sofreria
os efeitos de uma “gripezinha” e, atravessando esse período, deixaria de transmitir o vírus.
Por outra parte, os doentes crônicos, idosos e outros segmentos do grupo de risco que teriam
ficado protegidos do contágio no interior de suas casas, teriam cada vez menos chances de
contrair  a  doença,  porque  a  maioria  da  população  estaria  imunizada.  Essa  estratégia,  na
Inglaterra, foi chamada de “imunização de rebanho”. (BEJARANO, 18/03/2020)

Assim, o Ministro da Saúde e o Presidente da República pareciam supor que, se as famílias
cuidassem de seus idosos e doentes crônicos, evitando que estivessem expostos ao vírus, a
taxa de letalidade no país cairia drasticamente em relação à média mundial e o número de
mortos seria muito menor. Desse modo, enquanto a maioria da população seria imunizada
naturalmente pela propagação do vírus gerando anticorpos contra ele, as famílias deveriam
cuidar de seus idosos para que não entrassem em contato com o vírus, como reafirmava várias
vezes o ministro Mandetta:“Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidarem dos pais”,
“Não tem nenhum avô ou avó que não coloque o neto no colo e beije e abrace, mas é preciso
cuidar dos idosos” – evitando que esse contato ocorresse, para que os idosos não contraíssem
o vírus dos mais jovens. 

Porém, considerando que o país possui, segundo o IBGE, aproximadamente 30 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais, e considerando que o próprio Governo Federal não foi capaz de
conter a propagação do vírus ou não pretendeu evitá-la, quando o contágio envolvia a poucas
pessoas,  como as famílias,  particularmente as mais empobrecidas do país,  desprovidas de
recursos  básicos,  conseguiriam  evitar  o  contágio  dos  idosos  e  doentes  crônicos,  quando
houvesse milhões de pessoas e de objetos infectados a partir do mês de abril, num patamar de
contágios que perduraria até agosto, a partir do qual a velocidade de propagação começaria a
reduzir? 

Se os pacientes com sintomas leves da doença devem, por orientação do Ministro da Saúde,
ficar em casa para evitar a sobrecarga do sistema de saúde e os idosos e doentes crônicos
devem ficar nessa mesma casa para evitar o contágio, a pergunta que se impõe é se o ministro
tem noção de quantos cômodos há nas habitações das favelas,  vilas e cortiços,  nas casas
populares da maioria da população brasileira, para que se posa isolar nesses ambientes as
pessoas portadoras do vírus, que seriam “imunizadas naturalmente”, das pessoas que fazem
parte do grupo de risco a ser protegido. Tem ideia o ministro de quantas pessoas dormem num
mesmo quarto num cortiço, compartilham um único vaso sanitário numa vila e, por vezes um
mesmo colchão para “dormir de atravessado”?

Essa estratégia, adotada até certa altura na Inglaterra e, ao que parece, também nos Estados
Unidos, surpreendeu a comunidade científica (BEJARANO, 18/03/2020), por assumir, como
seguros, alguns pressupostos não confirmados cientificamente. E, no caso brasileiro, é ainda
mais surpreendente a adesão de autoridades do Governo Federal a essa mesma estratégia, por
desconsiderar as condições objetivas de moradia, alimentação e saneamento em que vivem a
maior parte da população brasileira.

Um desses pressupostos, não comprovado pela comunidade científica, é o de que um paciente
infectado pelo novo coronavírus, que ganhe imunidade inicial a ele, não venha a desenvolver
novamente os sintomas da doença e voltar à condição anterior de transmissor do vírus. Esse é
um tema que passou a ser amplamente debatido, depois que estudos apontaram que pacientes,
com exames negativos  para o novo coronavírus  e  que tiveram alta  hospitalar,  voltaram a
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adoecer e ter exames com resultado positivo para a infecção por esse mesmo vírus. Um desses
estudos foi publicado na revista científica norte-americana Jama (Journal of the American
Medical Association), referindo-se a “testes de quatro profissionais da saúde chineses [que]
deram positivo para infecção pelo novo coronavírus pela segunda vez após terem recebido
alta”. (MOREIRA, 02/03/2020). 

Há duas hipóteses em investigação sobre isso: a de que o vírus possa permanecer por mais
tempo  no  organismo,  sem  ser  detectado  pelos  testes,  recuperando-se  e  voltando  a  agir
posteriormente, ou a de que a pessoa poderia sofrer um novo contagio e uma nova infecção.
(BBC, 19/03/2020) 

Não  obstante  as  hipóteses  em investigação  para  explicar  esse  fenômeno,  não  há  dúvida
alguma de que pacientes, após terem exames negativos para o novo coronavírus, voltaram a
adoecer  e  ter  exames  com  resultado  positivo  para  o  SARS-CoV-2.  Não  encontramos
informação sobre a  porcentagem desses  casos  particulares  em relação ao total  dos  casos.
Contudo, o virologista espanhol Luis Enjuanes (apud BBC, 19/03/2020), afirma haver “uma
porcentagem  de  pacientes,  de  pelo  menos  14%,  que,  depois  de  terem  testado  negativo,
retornaram ao positivo”. Parte dessa cifra, pode ser decorrência de falhas nos exames que
resultaram em negativo, mas, de qualquer modo, há casos comprovados de pacientes, que
negativaram no exame e tiveram alta, e que, posteriormente, deram positivo para infecção
pelo novo coronavírus por uma segunda vez. 

O fato de haver ocorrências amplamente documentadas sobre isso, indica que, mesmo sendo
50%, 60% ou 70% da população brasileira infectadas até abril com as ações preconizadas pelo
Presidente da República – que insiste em suspender a medida de isolamento social –, nada
garante  que  parte  dessa  mesma  população  não  possa  apresentar  novamente  os  mesmos
sintomas da doença, necessitando de isolamento para evitar a propagação do vírus e de novos
tratamentos no sistema de saúde. 

Por  outra  parte,  médicos  de  Hong  Kong comprovaram que  parcelas  de  pacientes  que  se
recuperaram da Covid-19 e foram curados da doença, tiveram uma diminuição das funções
pulmonares:  "Em alguns pacientes, a função pulmonar pode cair de 20% a 30% após a cura"
(TAK-YN, Owen Tsang apud FREUND, 20/03/2020). 

Outro  pressuposto  não-científico  assumido  pelo  Governo  Federal  no  enfrentamento  da
pandemia  é  o  de  que a  população  mais  jovem alcançaria  naturalmente  a  imunidade  sem
maiores  complicações.  Contudo,  uma parcela  dos  óbitos  ocasionados  pela  Covid-19 é  de
população  jovem, significando que a propagação massiva do vírus entre essa população pode
igualmente levar ao colapso do sistema de saúde no país, se era isso o que se pretendia evitar.
Na Espanha, “dos 1.285 casos de pessoas de 20 a 29 anos que contraíram o vírus, 183 foram
hospitalizadas (14%) e oito delas foram levadas à UTI (0,6%). Desse total, quatro morreram,
uma taxa de mortalidade de 0,3%.” (BARRUCHO,  24/03/2020)

Não obstante esses fatos e adotando uma “estratégia” que assume pressupostos não-validados
epistemologicamente no seio da comunidade científica, o Presidente e outras autoridades do
Governo  Federal  insistem  em  que  as  crianças  devam  retornar  às  escolas,  que  nenhum
bloqueio  sanitário  deva  ser  feito  na  movimentação  de  pessoas  ou  mercadorias,  mas  que
apenas os idosos e doentes devem ficar isolados em suas próprias casas, medida denominada
de “isolamento vertical”:  
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o risco, dizem os críticos, é que teorias como essa possam estar equivocadas e
levar o mundo todo a um colapso completo de saúde. A controversa estratégia é
chamada de isolamento vertical e ganhou ao menos dois proeminentes adeptos nas
últimas  48  horas:  o  presidente  americano,  Donald  Trump,  e  o  presidente
brasileiro,  Jair  Bolsonaro.  Algo  semelhante  foi  tentado  no  Reino  Unido,  que
recuou do plano nesta semana, após indicativos de que seu sistema de saúde podia
entrar  em  colapso,  e  determinou  que  seus  cidadãos  deveriam  manter  amplo
isolamento social adotando o fechamento de escolas e comércios como tem sido a
tônica das medidas ao redor do mundo. (SANCHES, 25/03/2020)

Aqui no Brasil, após o período em que essa estratégia de “imunização de rebanho” parece ter
sido adotada, o sistema de saúde, segundo o ministro Mandetta, em razão do atendimento da
demanda gerada pela difusão do vírus, deve entrar em colapso em abril, continuando a haver
uma propagação alta em  maio e junho, estabilização em julho,  começando em agosto um

movimento de queda: “No final de abril o sistema entra em colapso. O colapso é quando você
pode ter o dinheiro, o plano de saúde, a ordem judicial, mas não há o sistema para entrar”
(MANDETTA apud VALENTE, 20/03/2020). 

A presunção  de  que  essa  estratégia, defendida  pelo  Presidente  Jair  Bolsonaro,  venha  a
funcionar é baseada, entretanto, em crenças e não nas evidências cientificamente investigadas
com  respeito  à  pandemia  do  novo  coronavírus.  Foi  com  base  em  indicadores  reais,
interpretados cientificamente, que a própria Organização das Nações Unidas se referiu a essa
pandemia,  em  documento  oficial  enviado  aos  governos  nacionais,  para  enfatizar  a  sua
gravidade, como “pandemia de proporções apocalípticas”.

Como sabemos, a falta de um adequado fluxo de conhecimento científico, de informação, de
comunicação e de educação da sociedade sobre o novo coronavírus e de um adequado fluxo
de materiais  necessários  para o diagnóstico e  tratamento dos  primeiros  pacientes  e  para
evitar a propagação do vírus pela sociedade, atingiu, inclusive, a médicos/as, enfermeiros/as e
outros profissionais da saúde no país. 

Uma  parte  dos  pacientes,  os  quais  ocupam  atualmente  algumas  UTI’s,  entubados,
sobrevivendo com o auxílio de respiradores artificiais, é de profissionais da saúde que não
foram amplamente  alertados  pelas  autoridades  sanitárias  sobre  como  identificar  os  casos
suspeitos  de  coronavírus  e  sobre  como  proceder  com  relação  a  esses  casos  para  evitar
contágios  centralizados,  descentralizados  e  distribuídos.  Por  outra  parte,  há  também
profissionais  da  saúde  que,  embora  bem  informados  por  outras  fontes,  particularmente
estrangeiras, acabaram infectados em razão da falta de estrutura de trabalho, sem materiais
básicos, inclusive para testar se os pacientes eram ou não portadores do coronavírus ou se eles
próprios  haviam  contraído  o  vírus  e  estariam  impedidos,  por  isso  mesmo,  de  seguir
trabalhando. Em razão disso e de outros fatores é muito provável que tenha havido e continue
a existir uma subnotificação de casos no país, resultando que as informações prestadas pelo
Brasil à OMS possam ser divergentes dos casos e mortes relacionados a essa pandemia no
território nacional. 

3.  Algumas  Iniciativas  e  Ações  Estratégicas  para  o  Enfrentamento  da

Pandemia do Novo Corona Virus e da Atual Crise Econômica 

As ações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e da atual crise econômica,
ao nosso ver, devem ser organizadas estrategicamente em sistemas de rede, com fluxos de
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materiais,  de  poder  e  de  conhecimento,  que  se  retroalimentem  de  maneira  centralizada,
descentralizada e distribuída,  em níveis mundial,  nacional,  regional  e local,  envolvendo o
conjunto das sociedades, dos Estados e nações.

O enfrentamento dessa pandemia exige ações coordenadas nesses diferentes níveis para que
se possa conter em nível global, nacional, regional e local a sua intensividade e extensividade,
evitando  que  ela  evolua  para  um  cenário  em  que  as  propagações  centralizadas,
descentralizadas e distribuídas se retroalimentem em laços de autorreforço e se consolidem
em figuras hipercomplexas de propagação. O enfrentamento dessa pandemia exige de cada
sociedade, um elenco de ações articuladas, integrando colaborativamente e solidariamente os
diversos fluxos materiais, de poder e de conhecimento que sejam necessários para alcançar
esse objetivo. 

Fluxos Materiais

Em relação aos fluxos materiais, devem ser projetadas as medidas necessárias a fortalecer a
produção, circulação, apropriação social e emprego correto dos meios materiais necessários
para conter a propagação do coronavírus, proteger e apoiar os profissionais da saúde em seu
trabalho e assegurar o adequado atendimento às populações atingidas pela pandemia.  Isso
requer  fortalecer  as  cadeias  produtivas  de  suprimentos  para  o  consumo  das  famílias  e
intensificar a produção de todos os insumos e recursos necessários para as ações de prevenção
geral do contágio, de proteção dos profissionais de saúde e de tratamento dos pacientes.

Em nível mundial é necessário constituir um  mecanismo econômico de compensações que
permita aos países obterem imediatamente fundos para o pronto desenvolvimento das ações
de  defesa  da  saúde pública  em seus  territórios,  compensando  posteriormente  seus  saldos
negativos  nesse  sistema  de  compensação  global  com  a  exportação,  para  nações  nele
integradas, de produtos, insumos, bens e serviços que possam oferecer, particularmente para o
enfrentamento  da  covid-19,  para  a  segurança  alimentar  da  população  mundial  ou  para  o
atendimento de outras necessidades de interesse público. 

Esse  mecanismo  permitiria  ativar  rapidamente  as  cadeias  produtivas  de  suprimentos
necessários ao enfrentamento da pandemia, para que não faltem a nenhum país os recursos
requeridos à implementação da estratégia globalmente assumida, entre os quais elencam-se
equipamentos de proteção e insumos laboratoriais, UTI’s, respiradores, máscaras, produtos de
desinfecção, termômetros, kits para testagem massiva, medicamentos, etc. 

A vantagem da adoção desse  mecanismo é que os  investimentos  feitos  pelos  países  com
recursos provenientes do sistema de compensações não geram dívidas a pagar em qualquer
divisa, mas compromissos de retribuição de bens e serviços a serem exportados pelos países
no atendimento das necessidades dos demais, sem prejudicar o próprio abastecimento interno,
ativando  assim  a  produção  e  circulação  de  meios  econômicos  no  atendimento  das
necessidades do conjunto dos países. Países que permaneçam superavitários nesse sistema de
compensações podem usar seus saldos positivos na obtenção de bens e serviços oferecidos por
qualquer outro país nele integrado.

Como esse sistema de compensação reduziria a entrada de divisas por meio das exportações,
os  pagamentos  referentes  às  dividas  externas  dos  países  poderiam  ser  temporariamente
suspensos  e,  posteriormente,  os  valores  a  receber  e  os  valores  a  pagar  poderiam  ser
convertidos em saldos positivos para os credores e negativos para os devedores no sistema de
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compensações, de modo que em vez de haver transferência líquida de divisas entre países,
haveria intercâmbios de bens e serviços em proveito da reativação da economia mundial.

Em nível nacional é necessário estabelecer, ao menos pelo prazo em que perdurar a pandemia
e os seus efeitos sobre a economia do país, um programa de renda básica de cidadania que
permita a todas as pessoas vulnerabilizadas no mundo inteiro contar com algum rendimento
mensal que lhes possibilite atender as suas necessidades básicas de alimentação, moradia e de
medicamentos, entre outras. 

A cobertura desses valores pelos governos nacionais poderia ser feita, em parte, recorrendo a
recursos do mecanismo de compensação mundial e, em parte, junto aos Tesouros Nacionais,
que, numa ação coordenada em nível global, poderiam injetar fundos na Economia Mundial,
proporcionalmente  à  magnitude  de  suas  economias.  Tal  cobertura  poderia  ser  realizada
também  com  um  imposto  adotado  mundialmente  sobre  as  transações  financeiras  e  com
impostos nacionais sobre grandes fortunas. 

Cabe salientar que, ao assegurar-se a sustentação do consumo básico das famílias, mantêm-se,
igualmente, a sustentação dos atores econômicos da economia privada, da economia social e
solidária e da economia pública, que operam nas cadeias produtivas de bens de consumo final
que atendem a essas necessidades, bem como, indiretamente, a sustentação dos fornecedores
de insumos, equipamentos, serviços, logística, etc. necessários à produção e circulação dos
bens de consumo final e dos meios produtivos. 

Em nível local, as organizações sociais podem constituir Circuitos Econômicos Solidários,
que  permitam ao  conjunto  das  famílias  atingidas  pela  crise  econômica  e  pela  pandemia
integrar, em laços de realimentação, seus fluxos materiais, de poder e de conhecimento e, com
isso, conectar suas capacidades com suas necessidades, agrupar suas demandas e suas ofertas,
de modo a constituir e consolidar redes econômicas e de conhecimento, buscando integrar o
conjunto das populações em seus territórios, fortalecer suas iniciativas de produção de bens e
serviços,  de  intercâmbio,  de  consumo e  de  investimentos,  para  preservar  ou  recuperar  o
dinamismo do tecido produtivo e evitar a marginalização e exclusão social. 

A  organização  desses  fluxos  econômicos  em  sistemas  de  rede  pode  ser  realizada  via
plataformas  digitais,  acessíveis  via  telefones  celulares,  que  facilitam  a  constituição  de
circuitos econômicos solidários que podem operar integradamente em níveis local, regional,
nacional  e global,  reativando a economia local ao canalizar investimentos de seus fundos
solidários para atividades de produção, circulação e consumo, para assegurar o bem-viver de
suas comunidades.

Fluxos de Poder 

Em relação aos fluxos de poder, é preciso agilizar as tomadas de decisão e a coordenação de
ações  em  escalas  global,  nacional,  regional  e  local  rapidamente,  num  grande  esforço
compartilhado  de  concertação,  para  o  enfrentamento  da  pandemia,  envolvendo  atores
políticos e atores sociais, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde. Por
outro lado, também é necessário alimentar a OMS com informações consistentes sobre as
particularidades da pandemia nos diferentes territórios, de modo que a estratégia geral de
enfrentamento possa ser ajustada segundo os resultados que vão sendo obtidos no conjunto
dos países.
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Os Governos Nacionais devem assegurar os recursos necessários para a adoção das medidas
preconizadas  pela  OMS  para  o  enfrentamento  da  pandemia  bem como  para  viabilizar  o
programa  emergencial  de  renda  básica  de  cidadania  no  país,  de  modo  a  assegurar  a
sustentação básica do consumo das famílias e das cadeias produtivas realimentadas por esse
consumo, durante o período em que perdurar a pandemia e a crise econômica. 

Devem, igualmente, orientar as empresas, que o possam fazer, a reorganizar suas linhas de
produção, para ampliar rapidamente a oferta de equipamentos, produtos e insumos que sejam
necessários para prevenir a propagação do vírus, para o trabalho dos profissionais da saúde e
para o tratamento das pessoas infectadas.

Os governos locais, por sua vez, devem zelar, junto às suas comunidades, pelo cumprimento
das orientações da Organização Mundial da Saúde e, igualmente, apoiar a organização social
de  circuitos  econômicos  solidários,  tanto  para  facilitar  o  abastecimento  das  famílias  nos
próximos meses,  sem que elas necessitem se deslocar de suas residências  para pontos de
aglomeração, quanto para fortalecer, em sistemas de rede, os atores produtivos e solidários
dos territórios locais que possam atender a essas demandas.

Os atores sociais, por sua vez, através de plataformas virtuais ou por outros mecanismos de
comunicação e deliberação, podem fortalecer o combate da pandemia, por uma parte, atuando
de  maneira  colaborativa  e  solidária  para  que  o  conjunto  da  sociedade  adote  as  medidas
orientadas  pela OMS. Por outra parte,  podem fortalecer  economicamente as comunidades
locais, mapeando suas necessidades e as formas públicas, associativas e privadas de atendê-
las, definindo conjuntamente as melhores formas de atuar localmente no enfrentamento da
pandemia  e  de  consolidar  suas  comunidades  no  exercício  de  suas  capacidades  para  o
atendimento de suas necessidades. 

Fluxos de Conhecimento

Do ponto de vista dos fluxos de conhecimento, seria muito proveitoso se, globalmente, todas
as  pesquisas  em  curso  para  a  produção  de  vacinas,  novas  formas  de  testagem  ou
medicamentos para o tratamento da Covid-19 fossem compartilhadas em modo colaborativo
entre todas as nações, o que possibilitaria chegar a melhores resultados mais rapidamente. Por
outra parte, os investimentos já realizados para a obtenção dessas vacinas, formas de testagem
e medicamentos e os investimentos que ainda devam ser feitos, poderiam ser cobertos com
recursos  do  mecanismo  de  compensação  econômica,  alimentado  proporcionalmente  com
recursos dos Tesouros Nacionais conforme a magnitude do PIB dos países. 

Em nível nacional é necessário difundir amplamente a informação científica existente acerca
do novo coronavírus e de sua propagação e as orientações da OMS sobre as melhores práticas
para  o  tratamento  da  Covid-19,  bem  como  produzir  novos  conhecimentos  a  partir  das
realidades  nacionais,  compartilhando-os  de  maneira  colaborativa  com os  atores  públicos,
privados e sociais em nível nacional e internacional, alimentando a OMS com esses novos
conhecimentos.

As  organizações  sociais,  por  sua  vez,  considerando  seus  públicos  e  participantes,  podem
realizar um importante processo de comunicação, em linguagem adequada, contribuindo para
difusão social do conhecimento sobre o vírus, sobre sua propagação e sobre a contenção da
pandemia, num processo de  educação popular que permita às pessoas agirem criticamente,
considerando os aspectos particulares de sua própria realidade, com base no conhecimento
compartilhado e apropriado em sua circunstância.
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Conclusões

Os objetivos desse artigo foram, por uma parte, apresentar elementos que permitam analisar,
sob  a  perspectiva  das  teorias  de  rede,  os  fluxos  de  propagação  do  novo  coronavírus  e
problematizar as estratégias adotadas no seu enfrenamento; e por outra, apresentar algumas
ações e mecanismos que possam contribuir no enfrentamento dos desafios da crise econômica
desencadeada pela pandemia.

Esperamos haver contribuído para uma compreensão mais ampla da gravidade do problema e
para a reflexão sobre ações que permitam viabilizar a sustentação econômica das ações que
necessitam ser realizadas muito rapidamente pelo conjunto dos países, tanto no enfrentamento
dessa situação, com base em  medidas validadas pela comunidade científica e preconizadas
pela  Organização  Mundial  da  Saúde,  quanto  no  fortalecimento  das  economias  locais  e
nacionais,  com  base  em  princípios  de  solidariedade  econômica  em  proveito  do  bem  de
todos/as. 
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