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Senhora Presidenta Nísia Trindade Lima, 

 

Caras e caros colegas, 

 

Como Alta Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos - e como médica - é um prazer reunir-me 

com vocês hoje.  

 

Permitam-me começar expressando minha solidariedade 

com o Brasil neste momento desafiador e reconhecendo os 

esforços corajosos de todas e todos os trabalhadores da saúde, 

especialmente os do Sistema Único de Saúde. 

 

Sobretudo, gostaria também de expressar minhas mais 

profundas condolências às brasileiras e brasileiros que 

perderam pessoas queridas para a COVID-19. 
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Poucas vezes vimos uma demonstração tão poderosa do 

valor dos direitos humanos. 

 

O direito à saúde. À proteção social. Viver sem 

discriminação. 

 

A COVID-19 abalou o mundo inteiro, mas atingiu a 

América Latina e o Caribe com especial força. 

 

Em 2020 a nossa região tinha apenas 8,4% da população 

mundial.  Mas em Dezembro de 2020, 18,6% das infecções e 

27,8% das mortes causadas por esta doença ocorreram na 

América Latina e no Caribe. 

 

Estes dados provêm do Panorama Social da América 

Latina 2020, publicado pela Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe, CEPAL. 

 

De acordo com o relatório, tanto a pobreza como a 

extrema pobreza aumentaram na região. Em 2019, a pobreza 

atingiu 30,5% da população e em 2020 aumentou para 33,7%, 
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o que representa mais de 22 milhões de pessoas. A pobreza 

extrema afeta agora mais de 8 milhões de pessoas, 

aumentando de 11,3% em 2019 para 12,5% no ano passado. 

Sabemos também que a pobreza, e em particular a sua forma 

extrema, afeta muito mais as mulheres do que os homens. 

 

O número de desempregados na região aumentou para 

mais de 44 milhões, com um impacto desproporcional nas 

mulheres, nos trabalhadores informais e na juventude. Além 

disso, cerca de 3 milhões de estudantes estão em risco de não 

regressarem à educação após a crise. 

 

Nas Américas, desde os primeiros casos confirmados de 

COVID-19 até Outubro de 2020, foram comunicados mais de 

168.000 casos e quase 3.500 mortes em populações indígenas 

em 12 países que recolheram dados desagregados. Estes 

incluem os de vários idosos com profundo conhecimento das 

tradições ancestrais. 

 

De fato, como em todas as regiões do mundo, aqueles 

que já eram mais vulneráveis, incluindo os povos indígenas e 

também os afrodescendentes, as pessoas com deficiência, as 
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pessoas privadas de sua liberdade, a população LGBTI, os 

idosos e os que estão em situação de rua, os migrantes e 

refugiados, entre outros grupos, têm sido os mais afetados.  

 

Isto é chocante, mas não surpreendente. A COVID expôs 

uma verdadeira pandemia de desigualdade. 

 

Os governos precisam agir para garantir a segurança dos 

rendimentos, a proteção dos meios de subsistência e o acesso 

aos bens e serviços essenciais para os membros mais pobres 

da sociedade. É fundamental evitar que as pessoas fiquem sem 

abrigo em resultado da perda de emprego, inclusive através do 

fim dos despejos. 

 

Desde o início da crise, o meu Escritório emitiu diretrizes 

sobre diferentes aspectos da pandemia e o seu impacto nos 

grupos e minorias vulneráveis. Todos com uma mensagem 

central: os direitos humanos devem estar no centro de todos os 

esforços de resposta e recuperação.  

 

Ao entrarmos no segundo ano desta crise, é cada vez 

mais evidente que a pandemia e o seu impacto se alimentam 
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de lacunas na proteção dos direitos humanos. Alimentam-se 

deles e os exacerbam. 

 

Os pobres tornaram-se mais pobres, e aqueles que sofrem 

discriminação sistêmica têm tido os piores resultados. 

 

Entre eles, por exemplo, encontram-se mulheres e 

meninas, não devido à vulnerabilidade inerente, mas devido à 

discriminação e desigualdade pré-existentes. 

 

Na América Latina, isto é particularmente evidente para 

mulheres que trabalham no setor informal, trabalhadoras 

domésticas, mulheres indígenas, mulheres de origem africana, 

mulheres com deficiências, mulheres migrantes, mulheres 

vivendo com VIH, e mulheres de orientação sexual e 

identidade de gênero diversas. 

 

E sabemos que, tal como em emergências sanitárias 

anteriores, a crise do COVID-19 foi acompanhada por um 

aumento da violência baseada no gênero. 
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De fato, a pandemia desmascarou as realidades 

frequentemente terríveis e inaceitáveis em que as sociedades 

vivem e o subfinanciamento consistente dos direitos e 

serviços fundamentais. 

 

Mesmo antes desta crise, os determinantes 

socioeconômicos da saúde, como a desigualdade, a 

discriminação e a pobreza, eram já as principais razões pelas 

quais milhões de pessoas não tinham acesso à serviços de 

qualidade. 

 

Em geral, a crise demonstrou até que ponto as violações 

dos direitos humanos põem em perigo as nossas sociedades - e 

ensinou-nos muito sobre o valor de investir nos direitos 

humanos. 

 

E por mais doloroso que tenha sido - e ainda seja - esta é 

uma lição que temos que aprender. 

 

Em fevereiro, apresentei ao Conselho de Direitos 

Humanos um relatório sobre o impacto global da pandemia 

nos direitos humanos. 
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O relatório salienta que "grande parte do impacto 

negativo da pandemia da COVID-19 foi exacerbado pela 

incapacidade de abordar causas estruturais anteriormente 

existentes de desigualdade, exclusão social e privação, e pela 

incapacidade de muitos países, tanto ricos como pobres, em 

satisfazer as necessidades básicas de uma proporção 

significativa das suas populações".   

 

Acrescenta que "a capacidade de muitos Estados em 

responder a uma pandemia como a da atual magnitude tem 

sido comprometida por anos de subinvestimento nos serviços 

de saúde pública e da falta de acesso universal aos cuidados 

de saúde". 

 

De fato, demonstra a importância de sistemas de saúde 

públicos fortes e universais, com cuidados de qualidade 

disponíveis, acessíveis a todos, sem discriminação e 

independentes da capacidade de pagamento de um indivíduo. 

 



8 
 

Salienta também a importância da proteção social, um 

direito humano fundamental e um instrumento essencial para 

a redução da pobreza. 

 

A crise sanitária e socioeconômica que enfrentamos é 

inegavelmente grave, eu diria sem precedentes. 

 

E uma crise sem precedentes requer uma cooperação sem 

precedentes. 

 

Precisamos da participação ativa de todos os setores da 

sociedade. 

 

Solidariedade é a palavra que temos de repetir; é a força 

fundamental por detrás de todas as ações de resposta e 

recuperação.  

 

Contudo, a necessária participação de toda a sociedade 

não isenta o Estado da sua responsabilidade e obrigação 

primária de proteger e garantir os direitos da sua população, 

incluindo a vida e a saúde. 
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Neste contexto, destacamos a declaração emitida na 

semana passada pelo Sistema das Nações Unidas no Brasil na 

qual expressa a sua preocupação com o ressurgimento da 

pandemia da COVID-19 no Brasil e sublinha a necessidade de 

adoção de medidas preventivas para reduzir a curva de 

transmissão do coronavírus e para garantir o direito humano à 

saúde. 

 

 

  

Caros e caras colegas, 

 

O meu relatório descreve múltiplos impactos da COVID 

sobre vários direitos humanos e sobre diferentes grupos de 

pessoas, mas por agora irei concentrar-me em um desafio que 

é motivo de profunda preocupação para todos nós aqui hoje.   

 

Sejamos claros: a saúde é um direito. 

 

É indispensável para o exercício de muitos outros 

direitos e necessário para viver com dignidade. 
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A COVID-19 tornou a sua realização ainda mais urgente. 

 

 

É agora evidente o quanto, em um contexto pandêmico, a 

saúde de uma pessoa pode depender do comportamento dos 

outros. 

 

É também inquestionável como evitar o colapso do 

sistema médico de qualquer país é uma questão de 

preocupação para todos os países. 

 

As políticas públicas para proteger a saúde de todos são 

essenciais. Tal como a proteção dos trabalhadores da saúde na 

linha de frente, as suas condições de trabalho e a sua 

remuneração adequada. 

 

Além disso, é essencial lembrar que uma vida saudável é 

mais do que apenas uma boa saúde física. 

 

Isto sempre foi fundamental, mas agora estamos vendo 

as consequências da pandemia sobre a saúde mental das 

pessoas. 
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Em todas as suas formas, a promoção da saúde, e 

principalmente da saúde pública, é inegavelmente crucial.  

 

E nunca é demais sublinhar isto: qualquer vacina contra a 

COVID-19 deve ser distribuída como um bem público global. 

 

A pandemia deixou claro que só estaremos seguros 

quando todos estiverem em segurança. 

 

Preocupa-me ver como as desigualdades históricas, tanto 

no interior dos países como entre eles, estão se repetindo na 

distribuição de vacinas. 

 

Isto requer assegurar que as vacinas cheguem a todos, 

que sejam acessíveis e a preços também acessíveis. 

 

No entanto, profundas desigualdades no acesso e nas 

despesas de saúde têm sido um problema grave mesmo antes 

da pandemia. 
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A cobertura universal da saúde deve ser uma prioridade 

fundamental. Assim como a proteção social, que é uma 

salvaguarda vital contra crises financeiras, não só para 

indivíduos, mas para sociedades inteiras.  

 

Os argumentos a favor disto nunca foram tão fortes ou as 

apostas tão altas. 

 

 

As crises sanitária e socioeconômica devem ser 

enfrentadas em conjunto.  

 

Devem ser dadas às pessoas as condições para se 

protegerem do vírus.  

 

Não se pode escolher entre a saúde e a economia.  Não 

pode haver uma recuperação econômica sustentada sem o 

controle da pandemia.  

 

As normas de direitos humanos para o direito à saúde e à 

proteção social estão bem estabelecidas. Mas apesar de termos 

compromissos e declarações, centenas de milhões de pessoas 
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em todo o mundo continuam a não ter acesso à cobertura 

sanitária. Aquilo que nos falta - e de que precisamos 

urgentemente - é vontade política. 

 

  

Caras e caros colegas, 

 

Ao lado da emergência climática, a pandemia da 

COVID-19 é provavelmente a ameaça global mais grave que 

enfrentamos em gerações. 

 

Globalmente, a crise pode significar a inversão de 

ganhos duramente conquistados na saúde das mulheres, na 

participação econômica e na igualdade de direitos. 

 

Os dados são assustadores. 

 

E cada vida perdida é uma tragédia.  

 

As estatísticas, nunca esqueçamos, são mais do que 

números. 
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São pessoas -- as suas famílias, as suas histórias, os seus 

sonhos. 

 

Neste caso, trata-se de milhões de pessoas em todo o 

mundo. 

 

 Em todo o mundo, a tragédia da pandemia coloca-

nos num momento muito doloroso. Mas nos apresenta uma 

oportunidade histórica. 

 

Podemos escolher uma destas alternativas: 

 

Lutar arduamente para regressar à normalidade, apesar 

de ter sido esta chamada normalidade o que nos trouxe até 

onde estamos hoje. 

 

Fazer esforços desorganizados e fragmentados que 

resultam em sistemas ainda piores do que antes. 

 

Ou, utilizar as lições desta crise para melhor recuperar. 
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Para mim, para ser muito franca, a escolha não é uma 

opção. 

 

Temos o dever - uma responsabilidade moral - de melhor 

recuperar.  

 

Para isso, temos apenas um caminho. 

 

Precisamos ancorar os nossos esforços nos direitos 

humanos, construindo um novo contrato social com 

oportunidades para todos e todas, tal como o Secretário-Geral 

nos encoraja a fazer no seu "Apelo à Ação pelos Direitos 

Humanos".  

 

Mas o que significa reconstruir melhor? 

 

Significa criar sistemas melhores e mais inclusivos que 

abordem as causas profundas dos desafios de que temos 

falado e nos preparem para enfrentar os desafios que, sem 

dúvida, ainda iremos enfrentar. 
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Significa dar prioridade aos sistemas que realizam o 

direito à saúde e à proteção social, investimentos essenciais no 

apoio social para todos e todas, que em muitos casos têm sido 

corroídos por políticas de austeridade. 

 

Significa também eliminar todas as formas de 

discriminação, erradicando sistemas e estereótipos 

dispendiosos, humilhantes, infundados e totalmente 

improdutivos que prejudicam a saúde, geram injustiça e 

impedem as mulheres, as minorias e muitos outros grupos de 

contribuir para a sociedade no pleno gozo dos seus direitos.   

 

Significa incentivar uma participação significativa do 

público no desenvolvimento de políticas mais eficazes, porque 

se basearão nas realidades e necessidades da população. 

 

Pela minha própria experiência e pelas lições da história, 

estou convencida de que a participação não é apenas um 

direito, mas que é a chave para voltar a construir melhor. 

 

Esta não é uma crise que possa ser enfrentada com 

negação ou desinformação. 
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Amigos e Amigas, 

 

Há muitas vezes muitos mal-entendidos sobre o que são 

e o que significam os direitos humanos. 

 

Na realidade, é bastante simples.  

 

Os direitos humanos são o reconhecimento de que todos 

e cada um de nós nascemos livres e iguais em dignidade e 

direitos. 

 

O direito à saúde; 

 

à educação; 

 

à vida. 

 

Os direitos humanos são o que nos liga; o que nos 

sustenta; o que nos protege. 
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Na verdade, são a nossa vacina contra a fome e a 

pobreza.  

 

Para a discriminação e a desigualdade.  

 

Pela falta de sistemas universais de saúde e proteção 

social capazes de lidar com esta e futuras crises.  

 

É uma vacina que desenvolvemos na sequência de crises 

globais maciças anteriores, incluindo duas guerras mundiais.  

 

Devemos utilizá-la sem demora. 

 

Se tivesse havido proteção social adequada para uma 

proporção muito maior da população mundial, nos países 

pobres e nos países ricos - se tivéssemos aplicado a vacina dos 

direitos humanos - não estaríamos numa situação tão terrível 

como a que temos hoje. 

 

Se a tivéssemos aplicado, não haveria mais de 2 bilhões 

de pessoas no mundo sem acesso a água potável e, portanto, 

sem a possibilidade de lavar as mãos constantemente. 
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Não haveria tantas pessoas sem uma casa onde se 

pudessem proteger do vírus. 

 

Não haveria aumento da fome. 

 

A COVID-19 deixou clara a importância dos direitos 

humanos. 

 

Trata-se de um investimento e não de um custo. Trata-se 

da proteção de todos nós e da resiliência das nossas 

sociedades. 

 

Os direitos humanos e a saúde andam de mãos dadas. 

Que andem sempre juntos. 

 

Muito obrigada.  

 

 


