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Leia a reportagem e cite as principais evidências e causas do fracasso de uma das 

maiores potências do sistema mundial em responder aos desafios da atual 

pandemia. Em seguida reflita sobre semelhanças e diferenças do contexto 

econômico, social e político lá vividos com o contexto brasileiro.   

Assim fracassou o país mais poderoso 
do mundo. 

Uma das imagens mais eloquentes desta crise foi gerada num 
sábado do fim de março pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, 
quando foi à sede da ONU recolher um lote de 250.000 máscaras 
doadas pelo organismo, porque a todo-poderosa cidade dos 
arranha-céus, símbolo de riqueza no país mais rico do mundo, não 
tinha o suficiente ―nem máscaras, nem respiradores, nem leitos 
hospitalares― para a onda de doentes de covid-19 que se avizinhava. 

Os Estados Unidos acabaram de alcançar 100.000 mortos por 
coronavírus (eram 100.442 na manhã desta quinta-feira, segundo a 
contagem da Universidade Johns Hopkins). A pandemia ressaltou a 

disparidade racial e social do país, atacando com mais dureza os pobres 
e as minorias 

Alerta desde o primeiro dia 

A Administração Trump foi informada desde que chegou à Casa Branca que 

uma pandemia desta gravidade era uma ameaça muito real. Não só não 

preparou a resposta como também reduziu os recursos humanos e materiais 

que já estavam mobilizados para enfrentá-la. 

Em 9 de fevereiro de 2018, o presidente sanciona uma lei que corta 1,35 bilhão 

de dólares (7,22 bilhões de reais, pelo câmbio atual) das verbas dos Centros 

para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) durante 10 anos. Em 

setembro de 2018, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos desvia 266 

milhões de dólares de financiamento dos CDC para o programa de detenção 

de crianças imigrantes. 

Em 18 de janeiro, Rick Bright, diretor da Autoridade de Pesquisa e 

Desenvolvimento Biomédico Avançado, hoje afastado por Trump, pede a 

criação de um grupo coordenado de resposta ao coronavírus. Ouve como 

resposta que isso não era urgente. 

https://brasil.elpais.com/noticias/bill-de-blasio/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-30/um-navio-hospital-com-mil-leitos-e-12-salas-de-cirurgia-chega-a-nova-york.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-09/coronavirus-mata-mais-os-hispanicos-em-nova-york.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-09/coronavirus-mata-mais-os-hispanicos-em-nova-york.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/19/internacional/1531961414_789237.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/19/internacional/1531961414_789237.html
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Em 30 de janeiro a OMS declara que o surto do coronavírus é uma 

emergência de saúde pública internacional. Pouco mais de um mês depois, em 

11 de março, as viagens da Europa. Nesse dia a OMS declara que a covid-19 é 

uma pandemia global. 

Em meados de fevereiro, a equipe de saúde pública tem claro que é preciso 

fechar colégios e negócios em pontos quentes da epidemia e que o Governo 

deveria recomendar a distância física e o teletrabalho. Mas levam três semanas 

para convencer o presidente das terríveis consequências de não agir 

rapidamente. Em 13 de março, Trump finalmente declara a emergência 

nacional. 

Em 23 de abril, quando, em meio à pior pandemia em um século, com mais de 

23.000 norte-americanos mortos, o presidente sugeriu perante os jornalistas 

o uso de injeções de água sanitária para matar o vírus. “Vejo o desinfetante, 

que nocauteia o vírus em um minuto. Há alguma maneira de podermos fazer 

algo assim mediante uma injeção? Porque você vê que ele entra nos pulmões 

e causa um estrago tremendo nos pulmões, então seria interessante 

experimentar”, afirmou. Dois dias depois, alegou que estava sendo sarcástico. 

As autoridades de emergências do Estado de Maryland tiveram que lançar um 

alerta aos cidadãos para não beberem desinfetante. Tinham recebido mais de 

100 chamados perguntando sobre seu possível consumo como tratamento. 

O desastre de Nova York 

“Não aprovarei uma ordem de ficar em casa, isso assusta as pessoas (...). O 

medo, o pânico é um problema maior que o vírus.” O governador de Nova 

York, Andrew Cuomo, recusou com esta contundência as medidas de 

confinamento em declarações ao podcast diário do The New York Times, em 

18 de março, quando os Estados Unidos completavam seu quinto dia sob a 

declaração de emergência. Àquela altura, o Estado de Nova York já era o 

epicentro da pandemia no país. Hoje, supera a Espanha em número de mortos, 

apesar de ter menos de metade da população do país europeu. 

Os hospitais dos bairros mais pobres da cidade de Nova York, de longe os 

mais atingidos pelo golpe da pandemia, tiveram dificuldades em obter 

respiradores e equipamentos necessários depois que receberam, em 19 de 

março, a notícia de que perderiam recursos públicos. Um painel promovido por 

Cuomo tinha decidido cortar 400 milhões de dólares (2,14 bilhões de reais) do 

Medicaid (a cobertura sanitária dos desfavorecidos) e, apesar dos apelos 

contrários dos legisladores, o governador seguiu em frente, alegando que em 

contrapartida contaria com a ajuda do resgate global aprovado pelo Congresso 

dos EUA. 

Adaptado de: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-28/os-100000-mortos-dos-

estados-unidos-assim-fracassou-o-pais-mais-poderoso-do-mundo.html 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-01-30/oms-declara-alerta-internacional-diante-da-expansao-incontrolavel-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-01-30/oms-declara-alerta-internacional-diante-da-expansao-incontrolavel-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-11/oms-declara-que-coronavirus-e-uma-pandemia-global.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-11/oms-declara-que-coronavirus-e-uma-pandemia-global.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/trump-declara-emergencia-nacional-para-frear-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/trump-declara-emergencia-nacional-para-frear-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-24/trump-sugere-tratar-o-coronavirus-com-uma-injecao-de-desinfetante-ou-com-luz-solar.html
https://brasil.elpais.com/noticias/andrew-mark-cuomo/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-28/os-100000-mortos-dos-estados-unidos-assim-fracassou-o-pais-mais-poderoso-do-mundo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-28/os-100000-mortos-dos-estados-unidos-assim-fracassou-o-pais-mais-poderoso-do-mundo.html

