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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COVID-19 E OS IMPACTOS NOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. 

 

Mariana Tórmena de Andrade 

 

RESUMO 

Através deste artigo, busca-se demonstrar a relação entre a pandemia do Covid-19, os direitos 

da personalidade e as tecnologias de Inteligência Artificial. Para tanto, serão conceituados os 

direitos da personalidade, principalmente o direito da privacidade e, ato contínuo, será 

demonstrado o atual cenário da pandemia do Covid-19. Partindo desse contexto, com 

supedâneo em análise doutrinária, utilizando-se das leis e jurisprudências, com base no 

método hipotético-dedutivo, será demonstrado como o surgimento deste novo vírus vem 

impactando cenário econômico mundial e o Direito Internacional, para suscitar a 

possibilidade de responsabilização de entes públicos por todos os prejuízos que vêm sendo 

causados pelo Covid-19. Ademais busca-se demonstrar como a Inteligência Artificial tem 

ganhado espaço no cenário mundial, em meio à pandemia, devido ao desenvolvimento de 

diversos aplicativos que auxiliam no combate e prevenção do Covid-19; contrapartida aos 

benefícios da utilização da Inteligência Artificial, serão demonstradas também os possíveis 

prejuízos que essa tecnologia pode estar causando no direito fundamental à privacidade, uma 

vez que o número de dados coletados aumentaram, sendo necessária, observada a Lei Geral 

de Proteção de Dados, uma regulamentação e limitação da utilização das informações 

coletadas, impondo limites para que os direitos da personalidade, principalmente a 

privacidade e individualidade do ser humano, sejam respeitados. Qua 

l esse sudo  
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IBILITY OF THE PHYSICIAN IN AESTHETIC DAMAGE 

ABSTRACT: 

This article seeks to demonstrate the relationship between the Covid-19 pandemic, personality 

rights and Artificial Intelligence technologies. To this end, the rights of the personality will be 

conceptualized, especially the right to privacy and, in an ongoing act, the current scenario of 

the Covid-19 pandemic will be demonstrated. From this context, with a background in 

doctrinal analysis, using laws and jurisprudence, based on the hypothetical-deductive method, 

it will be demonstrated how the emergence of this new virus has been impacting the world 

economic scenario and International Law, to raise the possibility of accountability public 

entities for all the losses that have been caused by Covid-19. Furthermore, it seeks to 

demonstrate how Artificial Intelligence has been gaining space on the world stage, in the 

midst of the pandemic, due to the development of several applications that help to combat and 

prevent Covid-19; counterpart to the benefits of using Artificial Intelligence, the possible 

losses that this technology may be causing in the fundamental right to privacy will also be 

demonstrated, since the number of data collected has increased, being necessary, observing 

the General Data Protection Law, a regulation and limitation of the use of the information 

collected, imposing limits so that the rights of the personality, especially the privacy and 

individuality of the human being, are respected.t W 

ork presents at its core and explores the settings of the Institute of Civil 
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1 INTRODUÇÃO  

A anunciação do Covid-19 como uma pandemia alterou totalmente o modelo de vida 

em que o mundo inteiro vivia, as pessoas precisaram se readaptar e reaprender como fazer 

muitas atividades que até então eram simples. Passaram a ter a necessidade e contato cada vez 

maior com a tecnologia, e em um primeiro momento, não foi visto problema e sim como um 

facilitador, uma vez que a Organização Mundial da Saúde, recomendava que houvesse o 

distanciamento social.  

Com o passar dos meses, os impactos negativos que na economia mundial vieram cada 

vez ficando mais claros e diversas discussões começaram a ser levantadas sobre a 

possibilidade ou não da responsabilização da China por haver sido negligente inicialmente. 

Por estes motivos e tantos outros, os estudiosos e cientistas do mundo inteiro iniciaram 

uma corrida para encontrar uma cura e consequente uma saída para todo este caos, e no meio 

de tudo isso a Inteligência Artificial veio ganhando espaço, por meio de aplicativos que 

auxiliam desde encontrar um hospital mais próximo para se consultar, como examinar 

tomografias do pulmão para se saber se o grau da doença está ou não grave e até notificar 

pessoas com quem você teve contato nos últimos 14 dias, caso seja diagnosticado com vírus.  

Em um primeiro momento, estes aplicativos se mostram muito uteis e necessários, mas 

quando se questiona a quantidade de dados que os mesmos precisam armazenar para que 

todas essas funções funcionem como devem, encontra-se um problema, já que até onde é 

certo que estas companhias que os desenvolveram detenham tanta informação de tantas 

pessoas? até onde se sabe sobre a responsabilidade que cada uma tem e principalmente como 

estes dados serão utilizados futuramente, como poderão afetar os direitos da personalidade?  

Estes questionamentos precisam ser levantados para que haja uma certa delimitação, 

que só pode ser feita por meio de regulamentações, como há no Brasil por exemplo a Lei 

Geral de Proteção de Dados, que já determina ao menos como estes dados podem ser 

utilizados e qual o limite precisa ser respeitado, para que o direitos da personalidade não 

sejam totalmente feridos.  

 

2  DIREITO DA PERSONALIDADE  

O Código Civil Brasileiro de 2020 introduziu um capitulo que se dedica aos direitos de 

personalidade, onde o legislador se refere de forma ordenada, denotando uma nova feição que 

assume o direito privado da pós-modernidade. Na parte geral do código em questão, nota-se 

uma mudança paradigmática do Direito Civil, que se torna parte do ordenamento jurídico que 

defende como valor máximo a proteção da pessoa humana. (ARAUJO,2017, online) 
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Desta forma, os princípios que tratam a respeito dos direitos da personalidade, são 

expressos de forma genérica em dois locais, sendo eles a Constituição Federal, que trata a 

respeito da sua base e que é complementada pelo Código Civil, que enuncia de forma mais 

especifica.  

O direito a personalidade são certas prerrogativas individuais, que são inerentes a 

pessoa humana, inalienáveis e que com o passar do tempo foram reconhecidas pela doutrina e 

introduzidas no ordenamento jurídico, e consequentemente protegidas pela jurisprudência.  

Estes direitos são todos aqueles que são necessários para que a personalidade e sua 

interseção jurídica sejam realizadas. Os direitos da personalidade têm efeito erga omnes, ou 

seja, são subjetivos, como por exemplo a vida, a liberdade, a integridade, a honra, a imagem e 

outros. (ARAUJO, 2017, online) 

A personalidade em si, trata sobre o conjunto de características de uma pessoa, esta, 

não é um direito, e sim é o que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, ou seja, 

primeiramente ela é pertencente a um indivíduo, da forma que ela é propriamente, para que 

depois sobreviva e se adapte a condições do ambiente em que está inserida, o que serve de 

critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12 declara:  

“ Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu 

lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa 

tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (UNESCO,1948). 

 

2.1 EVOLUÇÀO HISTORICA DOS DIREITO DA PERSONALIDADE 

O direito da personalidade corresponde as pessoas humanas inseridas em casa sistema 

básico da situação em que se encontra e das atividades sociais que participa.  

De acordo com o Direito Natural clássico, que se originou na época de Aristóteles, 

passando por Tomas de Aquino e seus continuadores, chegando até os dias atuais, os direitos 

da personalidade eram considerados inatos, o que não foi aceito pelos juristas, que na época 

do Renascimento, que secularizaram o Direito e colocaram o ser humano no centro do mundo 

em geral e também das normas ético-jurídicas.(REALE, 2004, online) 

Para os Renascentistas, tratava-se de categorias históricas, que sugiram no espaço 

social, e continuavam se desenvolvendo, ou seja, não cabia ao legislador tomar partido a 

respeito destas divergências teóricas, mesmo que estivesse fazendo referência ao Direito 

Natural Transcendental. (REALE, 2004, online) 

É de extrema importância que se saiba que casa direito da personalidade trata de um 

valor fundamental, com por exemplo o corpo, que é essencial ao que somos, sentimos, 
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percebemos, agimos e pensamos. O Código Civil confirma esta ideia, ao trazer que é valida 

com objeto cientifico ou altruísta, a disposição gratuita do corpo, para que após a morte e que 

ninguém poderá ser constrangido a se submeter a tratamentos médicos ou intervenções 

cirúrgicas que tragam risco de vida. (REALE,2004, online) 

Há de se falar também do da proteção ao nome (prenome e sobrenome), não se 

admitindo que seja utilizado por outrem para publicações ou representações que venham a 

expor a situações de desprezo público, mesmo que não haja a intenção difamatória. Por este 

motivo, que é proibido a utilização do nome de outrem sem autorização para a realização de 

propaganda. (REALE,2004, online) 

Como forma complementar natural destes, são protegidos contra terceiros a 

divulgação de escritos, a transmissão de sua palavra, como a publicação e exposição de sua 

imagem, sem previa autorização.  

Estes são os direitos da personalidade presentes no Código Civil, que não pode 

enumerar todos estes direitos, uma vez que se espraiam por todo ordenamento jurídico, 

inicialmente pela Carta Magna, que já em seu primeiro artigo, declara ser fundamento do 

Estado Democrático do Direito a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho e a livre iniciativa.  

A pessoa, como titular destes direitos básicos, tem garantias especiais, que se da como 

o direito a vida, liberdade, igualdade e segurança e os demais que se encontram nos artigos  5º 

e 6º da Constituição Federal, uma vez que constituam faculdades que sejam necessárias para a 

pessoa humana.  

Não deve ser confundido direitos da personalidade com os atribuídos de forma 

genérica ou aqueles atribuídos especificamente aos indivíduos, já que estes, é possível que 

haja sua aquisição, por exemplo, o direito a propriedade é garantido constitucionalmente, mas 

não é todos terão direito a esta, a não ser que cumpram as condições e processos previstos em 

lei. (REALE,2004, online) 

Ou seja, como já explicado a anteriormente, o direito a personalidade é vinculado a um 

valor fundamental, que traves de um processo histórico se revela, não se desenvolvendo de 

uma maneira linear, mas sim, diversificado e plural, o que compõe varias civilizações, que 

tem diferentes valores fundantes e acessórios, o que vem a constituir as invariantes 

axiológicas. Desta forma, estes parecem ser inatos, mas surgem de momentos temporais de 

maiores durações, que compõe horizontes de cada ciclo essencial a vida humana.  

A cada civilização há um quadro de direitos de personalidade, que se enriquece com as 

novas conquistas e nos planos de pensamento e sensibilidade, que se da ao progresso das 
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ciências humanas e naturais, exemplo disso, é o valor mais recente a ser adquirido pela 

espécie humana, o ecológico, que vem presente no artigo 225 da Constituição Federal e agora 

trata-se de um novo direito a personalidade, determina que:  

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de 7efende-lo e preservá-lo para a 
presente e futuras gerações” 

 

Sendo assim, considerando o que foi analisado, em uma perspectiva histórico-

cultural, no futuro, acompanhando o desenvolvimento da sociedade, possivelmente surjam 

novas aquisições ao direito da personalidade, constituindo a possibilidade de ser e agir 

englobando o maior numero de seres humanos. 

 

3 PANDEMIA DO COVID-19 

A princípio, é de suma importância, explicar o que é de fato um pandemia e quais 

são as características da mesma, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Pandemia é 

o termo que se usa para doenças que se espalham rapidamente por diversas partes de inúmeras 

regiões, tanto no âmbito continental como mundial, por meio de uma contaminação 

sustentada. Vale destacar aqui, o que conta para ser chamada de pandemia ou não, é o poder 

de contagio de proliferação geográfica, e não sua gravidade. (WAIZBORT,2020, online) 

O diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante a proliferação da 

COVID-19 deu uma declaração dizendo que:  

“Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma 
palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo irracional ou 
uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e 
mortes desnecessários”, 

 

Nota-se por meio da declaração o tamanho do problema e da gravidade que uma 

pandemia representa.  

Por fim, é importante se destacar ainda, que pandemia se difere de endemia e 

epidemia, já que no caso a primeira se classificam as doenças que estão presentes em uma 

zona determinada, e que permanece durante muitas anos, já a segunda, são classificadas 

quando ocorre um aumento de casos ou um grau máximo de infecções e logo após uma 

diminuição dos casos. Sendo assim, estes dois se diferem da pandemia em suma, porque a 

mesma ocorre em todo um continente ou em todo mundo ao mesmo tempo.  

Em respeito ao histórico de pandemias mundiais, a Covid-19 não foi a primeira e 

provavelmente não será a última, já que a humanidade passou por diversas ao longo da 
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história, como a Peste de Justiano, que aconteceu por volta de 541 D.C e durou cerca de 200 

anos; a Peste Negra que ocorreu em 1343 e chegou a matar de 75 a 200 milhões de pessoas; a 

Gripe Russa em 1580, que chegou a matar cerca de 1 milhão de pessoas; a Gripe Espanhola 

que ocorreu em 1918, que tem origem possível nos Estados Unidos e dizimou as populações 

indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros e que com outras variáveis no século XX, 

ocasionou anos de 1957 e 1968 outros surtos. (GRUBER,2020, online) 

Por fim, tratando da origem do Coranavírus, causado pelo vírus Sars-CoV-2, os 

primeiros casos foram noticiados no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan – China, 

tendo suas primeiras ocorrências noticiadas no final de dezembro de 2019, aumentando de 

maneira exponencial nas primeiras semanas de 2020. (GRUBER,2020, online) 

Os cientistas acreditam que o vírus Sars-Cov-2 se hospede em determinadas espécies 

de morcegos e de pangolin, animais que são consumidos em algumas régios chinesas. O 

período de incubação deste vírus varia de 4 a 14 dias, sendo transmitidos tantos por 

indivíduos assintomáticos como pelos sintomáticos. Tendo a taxa de transmissão de 2.75, ou 

seja, uma pessoa infectada, transmite em média para outros 3 indivíduos. (WAIZBORT,2020, 

online) 

Os primeiros casos de Covid-19, de acordo com o Painel Coronavirus do Governo 

Federal foram notificados em 26 de fevereiro de 2020, chegando no mês de julho com mais de 

2 milhões de casos confirmados e mais de 75 mil óbitos, de acordo com o mesmo portal.  

 

3.1 IMPACTO ECONOMICO DA PANDEMIA 

Conforme a pandemia do Covid-19 avança, mais os mercados ao redor do mundo são 

afetados, o que eleva as preocupações dos investidores e consequentemente oscilando mais as 

bolsas de valores, do que o normal esperado para estas rendas.  

O Fundo Monetário Internacional, declarou por exemplo, que a pandemia do Covid-19 

estaria levando a uma nova recessão mundial e que os impactos causados, já tem um choque 

maior do que a crise financeira do ano de 2008 para muitos do ramo da economia. Mesmo que 

o vírus tenha se concentrado originalmente na China, hoje já se espalhou por mais de 60 

países de todos os continentes. 

Os primeiros efeitos, foram na China, a segunda maior economia do mundo, que já 

vem enfrentando um abalo ponta do Covid-19, que teve como consequência o fechamento de 

várias fabricas pelo país, além de deixar grande parte da população dentro de casa, por conta 

da quarentena implantada no país. Considerando que o a China é um país que exporta muito, 

estas medidas não influenciam apenas a eles, como também países que tem negociação 
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comercial com o mesmo, como por exemplo a exportação do mel, que além de sofrer 

restrições na exportação, teve queda na produção, por conta dos apicultores não poderem sair 

de suas casas para alimentar as abelhas.  

Falando especificamente do Brasil, as medidas de restrições se iniciaram com as 

suspensões das aulas e as empresas que começaram adotar a pratica do home officie com 

objetivo de evitar o contagio. 

Angél Guirra, secretario geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) declarou aos lideres do G20 que:  

“Calculamos que, para cada mês de quarentena, haverá uma perda de 

2 pontos percentuais no crescimento anual do PIB. Somente o setor do 

turismo enfrenta uma diminuição da produção entre 50% a 70% nesse 

período. Muitas economias cairão em recessão” 

 

O Goldman Sachs, que é uma das principais empresas globais de banco de 

investimento e gestão de valores imobiliários no mercado nos dias atuais, cortou a previsão do 

PIB dos Estados Unidos de 1,2% para 0,4% neste ano, já no caso da China, a previsão era 5% 

e caiu para 3%. (TRAPMAP, 2020, online) 

Em relação ao PIB do Brasil, o último relatório FOCUS do Banco Central, divulgado 

em 20 de julho, os principais economistas acreditam que o mesmo terá uma retração de 

5,95%.  

Falando-se em investimentos, esta crise do Covid-19, vem afetando o mercado de 

capitais, já que as empresas que são negociadas nas bolsas, batem de frente com as decisões 

dos governamentais, para contar o contagio do vírus. Um exemplo disto, são as ações de 

companhias aéreas, que já caíram mais de 80% no acumulado do mês passado, já que a 

procura por estes serviços está muito escassa, o que gera um efeito cascata em outros setores 

interligados. (FOCUS, 2020, online) 

Por conta destes eventos, a OCDE reduziu a projeção de crescimento global para o 

ano de 2020, que antes passava de 2,9% e hoje chega a 2,4%, sendo assim, o menor nível de 

expansão registrado desde 2009. (FOCUS, 2020, online) 

 

3.2 DIREITO INTERNACIONAL E A PANDEMIA 

No ano de 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi criada, como uma 

agencia especializada que trata sobre os principais assuntos relacionados a saúde 

internacional, sendo assim, a principal instituição capaz de tratar sobra as consequências da 

Covid-19. 
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A princípio, deve ser compreendido que a OMS tem um tratado, ou “constituição”,  

onde está presente mecanismos a serem usados, para a tomada de decisões, com objetivo de 

autorizar órgãos autorizados, principalmente a Assembleia da Saúde a adotar regulamentos de 

forma obrigatória e aplicáveis nos Estados Membros, sem que haja a necessidade que sejam 

feitos procedimentos internos de incorporação, segundo os artigos 21 e 22 da Constituição.  

A Assembleia de Saúde, tem o poder de criar normas por maioria dos seus membros 

que estejam presentes e votem, havendo a possibilidade que um dos Estados Membros, 

demonstre desacordo, sendo o mecanismo de tomada de decisão no âmbito dos órgãos 

decisórios que compõem a OMS eminentemente técnicos.  

No ano de 2005, a OMS criou o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), onde são 

encontradas regras que se referem ao tratamento de pandemias, assim como presente na 

Constituição da OMS, o RSI é vinculante para todos os Estados Membros, não havendo a 

necessidade da incorporação de ordem jurídica domestica para que entre em vigor. No caso 

especifico do Brasil e da Covid-19, o país optou por promulgar as disposições do 

Regulamento, por meio do Decreto n 10212/2020, que incorpora o texto revisado do RSI. 

(ANVISA,2005, online) 

O objetivo do Regulamento Sanitário Internacional, de acordo com seu artigo 2, é 

prevenir, proteger, controlar e por fim, trazer uma resposta a crises sanitárias internacionais, 

consistindo em troca de informações entre os Secretários da OMS e os Estados Membros, 

uma vez que a OMS não tem mecanismos próprios para coletar e investigar as informações 

em cada pais, sendo extremamente necessária a cooperação dos Estados Membros.  

Se tratando das obrigações previstas pelo RSI nos casos em que houver emergência 

de saúde pública e de importância internacional, o artigo 6 do tratado dispõe da seguinte 

maneira:  

Cada Estado Parte notificará a OMS, pelos mais eficientes meios de comunicação 

disponíveis, por meio do Ponto Focal Nacional para o RSI, e dentro de 24 horas a 

contar da avaliação de informações de saúde pública, sobre todos os eventos em 

seu território que possam se constituir numa emergência de saúde pública de 

importância internacional, segundo o instrumento de decisão, bem como de 

qualquer medida de saúde implementada em resposta a tal evento. 

 

Ou seja, os Estados Membros são obrigados a notificar a OMS caso surja algum caso 

de “emergência de saúde pública de importância internacional”, tratando-se de uma obrigação 

legal e que supostamente não foi cumprida por parte da China, uma vez que não notificou e 

ainda posteriormente omitiu informações relevantes acerca da seriedade da situação, que 

pouco tempo depois da origem, veio a se transformar em pandeia. Ainda no mesmo artigo, é 
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determinado que os Estados Membros além de comunicar, necessitam disponibilizar as 

informações com um nível de detalhamento suficiente, incluindo o número de casos e óbitos.  

A princípio, visto o exposto, argumenta-se que a conduta da China é passível de 

responsabilização internacional, no entanto, tal responsabilização dos Estados perante a Corte 

Internacional de Justiça necessitam do descumprimento da obrigação internacional (que no 

caso a China descumpriu a RSI) e também da existência de uma base de jurisdição. 

(ALMEIDA,2020, online) 

A Corte Internacional de Justiça, é o principal órgão judiciário da ONU, mas não 

possui jurisdição automática, para a sua “ativação” sendo necessário que se encaixe no que 

diz as cláusulas compromissórias que preveem o acesso a Corte em caso de controvérsias. No 

caso em questão, o artigo 56, determina que se as controvérsias não sejam resolvidas por 

negociações ou por algum meio pacifico, poderão ser resolvidas por meio da arbitragem, que 

dependera de expresso consentimento das partes envolvidas, conforme determina o inciso 3 

do mesmo artigo citado anteriormente. (ALMEIDA,2020, online) 

Ou seja, pensando em uma responsabilização da China por conta da pandemia, a 

arbitragem se torna inviável, havendo como opção secundaria, a utilização da base 

jurisdicional, que se encontra no artigo 75 da Constituição da OMS, que dispõe o seguinte:  

“qualquer questão ou divergência referente à interpretação ou aplicação desta 

Constituição que não for resolvida por negociações ou pela Assembleia da Saúde 

será submetida à Corte Internacional de Justiça (…)” 

 

No entanto, para que a China fosse responsabilizada neste caso, seria necessário que 

houvesse tido violação ao texto Constitucional da OMS e não ao Regulamento Sanitário 

Internacional, que foi que ocorreu no caso da pandemia do Covid-19.  

 

3.3 A IMPORTANCIA DA AGILIDADE PARA O COMBATE 

Com a pandemia do Covid-19 ficou ainda mais claro, para muitos setores da 

sociedade, a importância da ciência e como apenas ela é capaz de reduzir os resultados 

negativos trazidos por doenças como estas, uma pesquisa realizada pelo Edelman Trust 

Barometer, mostrou que 85% das pessoas passou a crer que é preciso ouvir mais os cientistas 

do que os políticos.  

Somada com a ciência, outro ponto importante foi a agilidade de alguns países nas 

primeiras decisões para o combate do Covid-19, de acordo com uma pesquisa realizada pelo 

"Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os locais onde houve um trabalho para 

conter o avanço do vírus, houveram menos casos e mortes consequentemente, e os mesmos 
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puderam planejas de forma organizada os protocolos para reaberturas e retomada dos 

serviços. (ABRÃO,2020, online) 

O Ipea analisou, usando como base o dia 11 de março, quando a Organização 

Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como pandemia, quanto tempo os países demoraram 

para adotar medidas de contenção. Um exemplo foi o caso de Portugal, que entre o registro do 

primeiro caso e o pedido para que as pessoas permanecessem em suas casas, passou 17 dias, 

já a Espanha, pais vizinho demorou 40 dias para implementar o isolamento social, e este fato 

resultou em 342.813 casos confirmados e 28.617 mortes no pais, já Portugal teve ate o 

momento 54.102 e 1.778, o que demostra de forma clara, a importância da agilidade no 

combate. (ABRÃO,2020, online) 

Trazendo para a realidade Brasileira, a grande problemática foi e ainda é a disputa 

politica entre os estados e o Governo Federal, que encontra-se atualmente, por mais de 50 dias 

sem Ministro da Saúde e desde o princípio foi muito relutante em adotar medidas de 

contenção, restando ao estados tomarem estas decisões, o que foi inclusive reforçado pela 

decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo autonomia aos prefeitos e governadores 

para determinarem medidas para enfrentar o Covid-19. No entanto, o esforço dos estados sem 

o apoio total do Governo Federal, ainda resultou até o presente momento 3.340.197 de casos 

confirmados e 107.879, o que mostra que as políticas de contenção adotadas no Brasil, não 

foram e não estão sendo tão eficazes  (BRASIL,2020, online). 

 

4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

Com a pandemia do Covid-19 a Inteligência Artificial vem tomando proporções 

maiores, ao possibilitar as invenções que contribuem no combate da mesma. O portal 

Entrepreneur fez uma lista demostrando as maneiras em que a tecnologia vem contribuindo na 

prevenção e suporte aos pacientes infectados.  

Primeiramente as inteligências artificiais estão sendo utilizadas para prevenção da 

propagação da doença, como é o caso de Israel, que por meio de um formulário, onde os 

cidadãos respondem questões importantes, como sintomas de saúde e se vem cumprindo o 

isolamento social, com base nessas respostas, por meio de algoritmo baseado na localização 

de cada um, possibilitando os focos de contaminação com antecedência, o que auxilia as 

autoridades a tomarem medidas mais eficazes.  

Outro ponto que a AI ajuda, é no auxilio dos centros de suporte ao pacientes, já que 

os hospitais estão sobrecarregados, a criação de assistentes virtuais nesse momento são 

cruciais, um exemplo é o aplicativo Hyro, que é gratuito e oferecido a organizações e 
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instituições de assistência medica no EUA, ajudando no gerenciamento de chamadas e tirando 

dúvidas a respeito do Covid-19.  

A inteligência Artificial ainda está auxiliando na identificação dos pacientes doente, 

é fato de que uma das grandes dificuldades do Covid-19 é a dificuldade de identificação dos 

casos que apresentam sintomas muito leves, ou sejam ate assintomáticas, o que faz com que 

estas transmitam este vírus sem ao menos saber.  

Com o auxílio da AI, na China por exemplo, está sendo utilizado a partir de uma 

visão de computar os algoritmos que conseguem medir a temperatura da população e sinalizar 

quando alguma destas apresenta uma febre leve, auxiliando os médicos a determinarem se as 

pessoas de fato estão com o Covid-19 ou com uma pneumonia comum. Já em Washington, 

nos EUA, em casos em que a doença não está em situação grave, foram usados robôs para 

fornecer consultas e tratamentos remotos, diminuindo as chances de contagio dos médicos.  

 

4.1 DA IMPORTANCIA PARA O COMBATE DO COVID-19 NO BRASIL 

Atualmente no Brasil, por times de TI e UX (experiencia do usuário) do Itaú 

Unibanco foi criado o aplicativo Todos pela Saúde, com objetivo de enfrentar a covid-19 e 

seus efeitos sob a sociedade brasileira, o mesmo já passou pela fase piloto de teste, e coletara 

dados para mostrar o número e quais leitos estão disponíveis, além da quantidade de 

equipamentos hospitalares e de EPI de até 1300 hospitais brasileiros, posteriormente será 

disponibilizado ainda dados sobre os profissionais de saúde em cada unidade hospitalar. 

(GOV,2020) 

Estes dados coletados, servirão ainda para o Covid Simulator, um algoritmo que 

realiza uma projeção epidemiológica que está sendo utilizado pelo comitê de especialistas que 

realizam previsões das necessidades dos hospitais e ainda de até que ponto o SUS aguenta 

antes de entrar em colapso. (GOV,2020, online) 

Outro ponto importante deste aplicativo é que ele foi desenvolvido com um banco de 

dados único, que consegue consolidar e organizar informações que já estava disponível em 

outros sistemas, criando uma conexão amigável que facilitar a gestão da saúde pública e a 

tomada de decisão do aplicativo em 13 localidades. Ademais, serão entregues kits com 

antenas. Computadores e roteadores, que levarão internet a hospitais que ainda não tenham 

acesso, Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco explica:  

“A aplicação foi desenvolvida em cloud, em uma plataforma totalmente 

independente do banco, respeitando a privacidade de todos os dados. A solução está 

sendo oferecida a todas as secretarias de saúde e comitês de crise estaduais 

como suporte à administração pública. A adoção é voluntária e permitirá a todos 

esses agentes tomarem melhores decisões nos níveis municipais, estaduais e 
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federais, antecipando situações de colapso e deslocando recursos (humanos, 

equipamentos e suprimentos) com antecedência” 

 

Além do aplicativo a cima demostrado, há o RASVID-19, que foi desenvolvido pela 

Universidade de São Paulo, através do InovaHC e viabilizado pelo Todos Pela Saúde, com o 

apoio do Itaú Unibanco,  Hospital Sírio-Libanês, Colégio Brasileiro de Radiologia, Amazon 

Web Services, entre outros. 

Para que os hospitais entrem no programa, apenas precisam se cadastrar no site 

RADVID-19, que utiliza da inteligência artificial para ler tomografias computadorizadas e já 

indicar se a pessoa estar com a doença, já que esta ferramenta demostra o grau de 

comprometimento pulmonar. O programa conta com uma base de dados constituída por 

tomográficas e raio-x deitos no Brasil, que não disponibilizados de forma gratuita para a 

colaboração na consulta.  

Ademais, no início do mês de agosto deste ano, a Unicamp, iniciou um estudo 

utilizando a inteligência artificial par prever a evolução da doença em cada paciente 

diagnosticado. Este projeto conta com a participação de seis instituições paulistas e pretende 

através de das tomografias computadorizadas, auxiliar na triagem dos pacientes e identificar 

os casos mais graves, ou seja, o algoritmo servira como um apoio aos médicos. (UFMG,2020, 

online) 

Além da Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um método 

de diagnostico para doenças virais, como o Covid-19, que usa como base a combinação de 

espectroscopia óptica e inteligência artificial, comparando células infectadas e amostradas não 

infectadas, Juan Carlos González Pérez professor do departamento de física explica que:  

“A IA é treinada com um grande conjunto de espectros de amostras de diagnóstico 

conhecido. Assim, aprende a distingui-las e se torna apta a processar os espectros de 

novas amostras” 

 

Esta IA ainda é treinada para reconhecer a infecção por diferentes vírus, tendo uma 

acurácia geral de 81%, e tem a grande importância de conseguir definir o diferencial entre 

uma doença e outra. O teste é preciso, rápido e barato, o que facilitara a implementação nos 

laboratórios de análises clinicas, já que não necessita de reagentes, tampouco de gargalo de 

insumos. (UFMG,2020, online) 

Ou seja, nota-se nestes aplicativos e projetos, que a inteligência artificial tem se 

mostrado muito útil para combater a Covid-19, já que protege os médicos, auxilia a criar 

planos de contenção, os dados, e consequentemente as pessoas passam a ficar mais expostas, 
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já que estes dados são coletados e transformados em algoritmos, que continuaram a ser 

usados. 

 

4.2 IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO SOB OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Restou demostrado nos tópicos acima a importância da Inteligência Artificial para 

o combate do Covid-19, no Brasil e no mundo, no entanto um ponto que deve ser levantado 

e discutido, é como fica os direitos da personalidade neste cenário, especificamente a 

privacidade.  

Por conta da dificuldade de realizar diagnósticos, como foi demostrado, iniciativas 

tecnológicas vêm sendo desenvolvidas com muita rapidez, possibilitando que sejam 

rastreados os sintomas e deslocamentos, para que os governos tracem estratégias de 

monitoramento e vigilância. Estão sendo desenvolvidos aplicativos que coletam além de 

dados pessoais, a geolocalização e por onde os mesmos circulam. Grandes empresas como a 

Apple e o Google recentemente firmaram parceria, buscando garantir a interoperabilidade 

entre os sistemas Android e iOS, com objetivo de criar uma ferramenta para rastreio de 

COVID-19. (ALMEIDA,2020, online) 

Em suma, esses aplicativos que se enquadram no chamado Contact Tracing 

funcionam com a troca de identificadores via bluetooth, após os mesmos serem instalados 

nos celulares, e quando uma pessoa tiver o resultado positivo e informar na plataforma do 

aplicativo, este dados são transmitidos automaticamente para autoridades de saúde do pais e 

para as pessoas com que a pessoa infectada teve contato nos 14 dias anteriores. Além dessas 

funcionalidades, esses dados tem sido utilizados para outras coisas, como por exemplo no 

Reino Unido, em que pelo Sistema de Saúde Britânico contratou empresas para criar um 

repositório de dados que auxiliará na elaboração de modelos preditivos com a utilização da 

AI, e ao serem questionados sobre o armazenamento dos dados, o governo informou que 

permaneceriam sobre sob seu controle e com severas restrições aderentes a proteção dos 

mesmos, no entanto, a iniciativa já vem gerando desconforto nos aspectos éticos e de 

privacidade. (ALMEIDA,2020, online) 

Em relação ao Brasil, em 2018 foi aprovada e sancionada a Lei Geral de Proteção 

de Dados, que entrou em vigor em agosto de 2020, podendo ainda ser alterada a depender 

das votações no Congresso Nacional de Projetos de Lei, que buscam mudar a data de 

vigência para 2021, uma vez que pontos sobre quem poderá fazer uso das informações, 

quem protegera a privacidade não foram totalmente esclarecidos. (BRASIL,2018, online) 
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Esta lei é um marco na regulamentação a respeito dos dados individuais, incluindo 

nos meios digitais, tanto para pessoas naturais e jurídicas, buscando proteger os direitos 

fundamentais de liberdade, livre desenvolvimento da personalidade natural e principalmente 

da privacidade. (BRASIL,2018, online) 

Ao serem coletados, esses dados são anonimizados, ou seja, são aplicadas medidas 

técnicas para que seja impossibilitada a associação direta do dos dados, substituindo a 

identificação por códigos chaves únicos, para conseguir manter a proteção dos dados, ou  

mesmo com a anonimazação, é necessário que haja essa combinação de vários 

procedimentos, para ser preservada a identidade de fato.  

Os dados a serem anonimizados ou agregados deixam de ser considerados dados 

pessoais, por conta das leis de proteção, porque visam proteger a identificação dos individuo, 

no entanto, mesmo sem fazer referencia aos mesmos, estas informações podem vir a 

prejudicar grupos, já que consta as informações de locais, situação socioeconômica, situação 

de saúde e etnicidade. (ALMEIDA,2020, online) 

Outro ponto, que precisa ser levantado, é que não existe a proteção contra 

tecnologias irresponsáveis, já que as leis buscam proteger exclusivamente os dados pessoais, 

não englobando os direitos políticos e liberdade dos grupos, havendo a necessidade que a 

representação dos mais diversos grupos da sociedade civil nas linhas de frente da tecnologia, 

para que haja assim um controle social. Ademais, as empresas de tecnologia tem a 

necessidade de serem transparentes, prestando contas a sociedade, de como estes dados estão 

sendo utilizados de fato, já que a legitimidade da como é feita a coleta, processamento, 

compartilhamento e o uso desses dados não vem em si do acesso ao dado, mas sim da confia 

de quem as detém. 

Buscando ainda a proteção destes dados e consequentemente do direito da 

personalidade, ademais de uma governança responsável destas informações, é importante que 

haja a descrição das metodologias tanto de processamento quanto de analise dos dados, uma 

vez que estes são provas, evidencias e que servem de base muitas vezes para tomadas de 

decisões de política pública. (BRASIL,2018, online) 

A inteligência artificial usa algoritmos, que baseiam-se em aprendizado da máquina, 

e expressam a visão de padrão ou de alguma regularidade para mensurar, o algoritmo por si só 

não são capazes de prescindir explicações, por conta do risco que há de haver resultados 

baseados apenas em predições automatizadas, e ai entra a importância do método cientifico, 

que tem a importante função de validar e aumentar a confiabilidade dos resultados. 

(ALMEIDA,2020, online) 
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Sendo assim, o único meio que consegue estabelecer limites a respeito do 

processamento de dados são as regulamentações, que mesmo em crises sanitárias como esta 

do Covid-19, devem ser muito bem observadas e delimitadas, para que não haja uma 

flexibilização excessiva e negativa, que pode vir a se tornar permanente, como ocorreu nos 

Estados Unidos, depois do atentado terrorista de 11 de setembro, em que diversas medidas de 

vigilância foram implementadas com a justificativa que seriam usadas para monitorar 

suspeitos, o que veio a alterar inclusive a lei.  

 

5 CONCLUSÃO 

Restou demostrado no presente artigo, que a pandemia do Covid-19 alterou de forma 

significativa o mundo inteiro e afetou a economia mundial de forma muito brusca, se falando 

inclusive que haverá um recessão mundial maior do que a vista no ano de 2008, sem contar 

com as inúmeras vidas que foram perdidas.  

Este cenário, abriu espaço enorme para a tecnologia no dia a dia das pessoas, para 

que pudessem se comunicar e trabalhar durante o momento de isolamento social. Além desta 

tecnologia, algo que ganhou o mercado foi o mundo dos programadores de Inteligência 

Artificial, porque se viu nestes a possibilidade de combate e prevenção de uma forma mais 

efetiva e rápida, já que podem ser feitas por meio de aplicativos que são instalados nos 

celulares e que conseguem além de acesso aos dados pessoais, saber onde a pessoa está e se 

teve contato com outra pessoa que teve o diagnóstico positivo para o Covid-19.  

Ainda que este monitoramento e tratamento dos dados sejam de extrema importância 

para enfrentar essa fase, o uso de forma indiscriminada, com a justificativa de que é uma 

solução para derrotar a pandemia, ameaça a liberdade individual, e vai de encontro com o 

“aceitável” a respeito da vigilância dentro de uma democracia.  

No Brasil, desde o início da pandemia e com a edição da Lei 13.979 que dispôs sob 

medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, com a busca de viabilizar ações 

de controle e contenção do avanço da doença, torando obrigatório o compartilhamento de 

informações entre órgãos e entidades públicas e privadas “de dados essenciais à identificação 

de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus” garantindo o sigilo, a 

problema disto, é que desde então a Uniao e os estados vem contratando empresas de 

tecnologia e vigilância sem que haja um controle constitucional e transparecia que é imposta a 

administração pública.  

Ou seja, mesmo que o pais tenha proteção da privacidade contemplada pela 

Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e o Marco Civil da 
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Internet, neste cenário emergencial da Covid-19 é necessário que se dê atenção ao tratamento 

dos dados, para que sejam feitos de uma forma mais sustentável por uma rede mais robusta, 

visando o controle social por meio dos cidadãos, ou seja, ser verificado se estão sendo 

cumpridos os princípios da finalidade, da não discriminação, da adequação e da transparência.  

Fica claro, que o quadro institucional hoje presente no Brasil abre uma lacuna de 

riscos a garantias relacionadas a privacidade, intimidade, proteção de dados, discriminação, 

com o risco de não haver volta. O perigo de se relativizar estes direitos, se configura como 

uma arma usada por governos autoritários, grandes corporações de tecnologia (big techs) e 

startups de vigilância, comprometendo em muito na forma de democracia do Brasil.  
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