
 



 

 

 

Organização Mundial da Saúde 

 

TEMA: A questão da pandemia do Covid-19. 

 

 

Sumário: 

 

1. O comitê; 

2. A problemática  

1. O covid-19; 

 1.1. Transmissão; 

2. Isolamento social e quarentena; 

 2.1. Importância do isolamento e o sistema de saúde; 

 2.2. Doenças psicológicas 

3. Situação dos presídios;  

4. O impacto econômico no bem-estar social; 

3. Medidas hodiernas; 

1. Casos da doença; 

4. Conclusão; 

5. O que se espera do comitê; 

6. Referências e links úteis  

 



 

O comitê. 

A Organização Mundial da Saúde é um órgão da Organização das Nações 

Unidas que tem o intuito de garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de 

saúde, a qual é definida como um estado completo de bem-estar físico, mental 

e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. 

A organização foi fundada em 07 de abril de 1948 e tem sua sede em Genebra, 

na Suíça, composta por representantes de 194 Estados-membros e 

administrada por um diretor geral, além de possuir seis escritórios regionais 

(Américas, África, Sudeste da Ásia, Europa, Mediterrâneo Oriental e Pacifico 

Ocidental, onde se agrupam os Estados-membros. Outrossim, os principais 

órgãos da OMS são: Assembleia Mundial da Saúde, Conselho Executivo e 

Secretariado.  

No que tange as atividades da OMS, ela atua  no combate de surtos 

epidemiológicos que afetam diferentes regiões do globo, além de atuar em 

situações de emergência, a OMS também presta assistência na prevenção de 

doenças por meio do seu Programa Ampliado de Imunização, que tem por 

objetivo promover a distribuição de vacinas e medicamentos. Como parte da 

prevenção de doenças, a OMS mantém diversas campanhas para promoção da 

alimentação saudável, estímulo ao consumo de frutas e vegetais e pela redução 

do consumo de tabaco. Como um dos objetivos desse órgão é levantar 

informações sobre a ocorrência de doenças, a organização é responsável pela 

Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID), a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e a Classificação 

Internacional de Intervenções de Saúde (ICHI). Essas categorizações são 

importantes por permitirem a padronização das doenças e eventos de saúde em 

todo mundo, colaborando para que esses eventos sejam analisados de forma 

estatística e viabilizem a elaboração de estratégias para combatê-las. 

 

 



A problemática. 

De fato, é possível dizer que a problemática do comitê se fundamenta na falta 

de informação sobre o novo coronavírus. Com isso, muitos governos ao redor do 

mundo estão utilizando o isolamento como método para evitar o rápido 

alastramento da doença, mas há governos que duvidam dessa medida. Já a 

população de forma geral tem encarado a pandemia de duas formas: negação 

quanto à capacidade patogênica do vírus e pânico. Ambas são atitudes 

controversas, haja vista que a negação advém principalmente do fato de a 

doença ainda ter uma baixa letalidade e muitos a tratarem com descaso ou 

pouca preocupação. O pânico por sua vez ocorre da incerteza quanto aos 

melhores métodos para lidar com a situação, além do crescente número de Fake 

News divulgadas diariamente.  

1. O Covid-19  

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado 

pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Devido a sua 

fácil transmissão e ao rápido aumento dos casos, em 30 de janeiro de 2020, 

a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de 

alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional.  

1.1. Transmissão 

O grupo de risco são idosos e pessoas com doenças preexistentes, como 

diabetes, asma, cardiopatias etc. No entanto, 15% são infeções graves que 

necessitam de oxigénio e 5% são infeções muito graves que necessitam 

de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Os casos mais graves 

podem evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória 

grave, falência de vários órgãos e morte.  

Os pacientes sem sintomas são capazes de transmitir o vírus e  

o coronavírus é capaz de sobreviver até 72 horas em algumas superfícies, 
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como plástico e alumínio. Isso torna as medidas de limpeza mais do que 

necessárias, mas só elas podem não ser suficientes para conter o avanço da 

pandemia. Além disso, análises genéticas preliminares identificaram uma 

proteína na superfície do vírus que é capaz de infectar as células humanas 

com muita rapidez. O Covid-19 infecta as células atacando uma proteína 

chamada furina, a mesma atacada em casos de ebola e HIV. Como a furina 

está presente em vários tecidos humanos, isso significa que ela é capaz de 

atacar vários órgãos, especialmente os pulmões, o fígado e o intestino.  

2. Isolamento social e quarentena  

2.1. Importância do isolamento social e o sistema de saúde 

O distanciamento social tem o objetivo de reduzir a exposição a uma 

situação com risco de contágio ou diminuir as chances de infectar os 

outros, caso tenha covid-19. 

O isolamento social tem sido a medida mais eficaz para combater o 

crescimento do novo coronavirus, tendo em vista que a distância entre 

indivíduos é essencial em meio à pandemia. Entretanto, muito países 

ainda não decretaram estado de emergência no território ou quarentena 

obrigatória, estimulando, assim, a continuação de aglomerações em 

muitas cidades.   

Em decorrência disso, os sistemas de saúde publica entraram em 

colapso, principalmente em países desenvolvidos. A superlotação dos 

hospitais, a falta de equipamento, como máscaras cirúrgicas, dispositivos 

respiratórios, luvas e a redução de profissionais médicos tem se tornado 

os principais problemas no sistema de saúde, deixando muitos outros em 

os cuidados necessários. Não há leitos hospitalares suficientes para dar 

conta de tamanha quantidade de pessoas internadas ao mesmo tempo – 

isso sem contar os que estão hospitalizados por outras doenças. O 

resultado disso é que alguns estabelecimentos têm sido obrigados a 

escolher quais pacientes serão tratados ou não. 

https://medprev.online/blog/vacina-de-coronavirus-sera-testada-direto-em-humanos.html


 Além disso, a difícil diferenciação de sintomas do covid-19, do vírus influenza e 

do resfriado tem feito com que a demanda nos hospitais públicos aumentasse.  

Nesse caso, é recomendado que a doença seja tratada em casa para evitar o 

contato com pessoas que estão infectadas.  

Outrossim, segundo pesquisas realizadas na Escola de Saúde Pública da 

Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, mais de 80% dos portadores do 

covid-19 são assintomáticos ou apresentam sintomas muito brandos e, por isso, 

acabam não fazendo o exame e sabendo o diagnóstico. Esses casos são até 

50% menos contagiosos que os mais graves, todavia, como são muito 

numerosos, podem ser os grandes responsáveis pela disseminação 

descontrolada do vírus. Essa circunstância foi confirmada quando houve o surto 

do vírus em Wuhan, na China.  

2.2. Doenças psicológicas 

As consequências da pandemia do novo coronavírus estão causando 

pressão psicológica e estresse em grande parte da população afetada. As 

incertezas provocadas pelo covid-19, os riscos de contaminação e a 

obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar problemas 

mentais.  

Para que já sofre com doenças psicológicas, como depressão e 

ansiedade, o isolamento social pode causar o agravamento da situação, 

levando ao suicídio em casos extremos. Ademais, a grande quantidade 

de informação ou até Fake News ocasionam o aumento do estresse e 

preocupação com o mundo externo, acarretando, em alguns casos, 

violência com si próprio e com pessoas que o cercam.   

3. Situação dos presídios 

O alto número da população carcerária do mundo tem se tornado um dos 

principais assuntos em meio a pandemia do covid-19, tendo em vista que 

milhões de presidiários vivem em péssimas condições de higiene e saúde e 

constante aglomeração, o que provoca a disseminação do vírus.  



 

4. Impacto econômico no bem-estar social 

Atualmente, um grande argumento contra a paralisação do comércio e o 

estabelecimento do isolamento social é o impacto econômico hodierno e 

possivelmente posterior decorrente da paralisação. Em algumas Nações, o 

governo está prestando auxílio econômico para a população, em outras, o 

Estado determina o retorno do comércio e o fim da paralisação. Logo, 

precisa-se realizar a discussão das duas medidas e ampliar o atual leque de 

opções, salvaguardando vidas e a preservando o bem-estar social decorrente 

da economia posterior das Nações e dos indivíduos.  

Medidas hodiernas. 

Devido à rápida transmissão do vírus, medidas de curto prazo tiveram que ser 

tomadas em diversos países do mundo, entre elas destacam-se: 

1. Isolamento social ou quarentena voluntária; 

2. Fechamento das escolas; 

Tendo em vista que os jovens não pertencem ao grupo de risco, porém 

podem pertencer ao grupo de pessoas assintomáticas, sendo assim, 

principal responsável pela transmissão;  

3. Redução do número de funcionários em grandes empresas; 

A fim de evitar aglomerações, as empresas passaram a dispensar seus 

funcionários, que atualmente, exercem seu trabalho em casa, conhecido 

mundialmente como “home office”;  

4. Fechamento de estabelecimentos comerciais; 

Assim como as outras intervenções do Estado, essa busca evitar as 

aglomerações diárias em seus estabelecimentos. Essa é uma das 

medidas que mais sofrem desobediência por parte da população, devido 



a negligência com a situação atual do globo, muitas pessoas continuam 

frequentando bares, shoppings, restaurantes e cinemas 

; 

5. Fiscalização e fechamento das fronteiras; 

A grande circulação de pessoas em aeroportos e fronteiras são duas das 

principais causas da contaminação, o aeroporto por ser um local fechado 

e sem ventilação, com pessoas de diversos países, incluindo os 

infectados, já as fronteiras contam com um grande número de pessoas 

aglomeradas em pequenos espaços, contribuindo para a propagação do 

vírus.  

6. Programas de ensino para higienização adequada; 

As mídias de comunicação estão sendo utilizadas para informar e 

atualizar sempre sobre a situação global da pandemia, mas também são 

meios para a conscientização da população com o intuito de apresentar a 

importância do isolamento social e de como higienizar objetos e o espaço 

onde vive, além dos cuidados ao sair de casa ( em momentos realmente 

necessários). 

7. Investimento da área de pesquisa para combater ao novo 

coronavirus.  

 

Casos do COVID-19 
 

Casos ligeiros 

As autoridades de saúde recomendam que as pessoas com sintomas ligeiros 

permaneçam em casa, contactem os serviços de saúde e monitorizem a 

evolução dos sintomas. Em casos ligeiros ou sem sintomas pode não ser 



necessária intervenção hospitalar, exceto nos casos em que se receie rápida 

deterioração ou a pessoa não se consiga deslocar ao hospital no caso de piorar. 

As pessoas que se encontram a recuperar em casa são instruídas a isolar-se e 

a adotar medidas de prevenção para prevenir a transmissão do vírus a outras 

pessoas. É recomendado que a pessoa regresse ao hospital se a doença se 

agravar. Entre os sinais de emergência que indicam a necessidade de procurar 

imediatamente cuidados médicos estão a dificuldade em respirar ou falta de ar, 

dor persistente ou pressão no peito, confusão, ou tom azul na pele dos lábios ou 

da cara.  

 

Casos graves 

Em casos graves, a doença pode ser complicada por pneumonia grave 

com insuficiência respiratória grave, sepse e insuficiência de vários órgãos, 

incluindo insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Cerca de 14% dos casos 

confirmados são casos graves que requerem oxigenoterapia e cerca de 5% são 

casos críticos que requerem internamento numa unidade de cuidados intensivos. 

O tempo médio desde o aparecimento de sintomas até ao internamento 

hospitalar é de cerca de 7 dias. 

 O risco de doença grave ou morte é maior em pessoas de idade avançada e 

pessoas com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes ou doenças 

cardiovasculares. A OMS recomenda que as pessoas em grupos de risco sejam 

sempre observadas em ambiente hospitalar, mesmo que só manifestem 

sintomas ligeiros.  
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Conclusão. 

É indubitável que a debate nesse comitê torna-se extremamente e urgentemente 

necessário, tendo em vista o crescente número de casos pelo covid-19, 

principalmente, em países que adotaram o isolamento social com atraso ou 

aqueles que negligenciaram o poder desse vírus, que atualmente, já está 

presente em grande parte do globo. Com isso, deve ser apresentado medidas 

de forma que todos os países contaminados, tanto desenvolvidos, como 

subdesenvolvidos, possam passar por esse problema sem que toda a sua 

população e economia do país seja afetada, sempre respeitando os Direitos 

Humanos.  

O covid-19 é um tópico ainda sem muitas respostas na área da medicina e da 

ciência, por isso ainda continua uma sendo uma incógnita na grande resolução 

desse problema. Dessa forma, as nações presentes no comitê devem buscar 

medidas preventivas e de curto prazo para evitar a rápida contaminação da 

doença.  

 

 

 



O que se espera do comitê.   

Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às 

seguintes perguntas: 

1. Como evitar de forma eficaz o número de aglomerações? Há 

necessidade de fiscalização? 

2. Como idosos em situação de vulnerabilidade serão assistidos pelo 

governo? 

3. As periferias vão receber recursos da saúde de forma proporcional às 

suas necessidades? 

4. Como garantir a saúde mental das pessoas em meio ao isolamento 

social? 

5. Quais são os recursos e materiais necessários que um hospital deve ter 

para manter seus pacientes seguros e sem risco de grande de 

contaminação? 

6. Como ficam os presidiários, que já vivem em situações de aglomeração, 

tortura e com doenças que estão controladas no mundo externo? 

7. Como os países que já passaram pelo “momento de pico” podem ajudar 

países vizinhos? 

8. O que fazer para evitar a superlotação de hospitais? 

9. Como fazer com que todos tenham acesso ao aprendizado da 

higienização correta dos objetos e do espaço onde vivem? 



10. Como garantir auxílio médico público para os indivíduos de classe 

baixa?  

11. Que medidas devem ser tomadas pelos países que tem pequena 

quantidade de infectados para que esse número não aumente 

rapidamente?  

12.  O governo vai adotar medidas obrigatórias de confinamento ou restrição 

de circulação de pessoas? 

13. Como fazer quarentena em área de aglomeração, como periferias e 

favelas 

14.  O que fazer caso alguém tenha os sintomas de coronavírus? 

15.  Como os governantes avaliam as possibilidades de aumento em todos 

os tipos de violência com essa pandemia 

16.  De que forma, a pandemia deve impactar a população em situação de 

rua? 

17.   Deve ser evitado o consumo de alimentos com origem animal? 

18.  Como diferenciar o coronavírus de uma gripe ou resfriado? 
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