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Prevenir crises de saúde e pandemias é 100 vezes mais 
barato que remediar 
Futuras pandemias surgirão com mais frequência, se espalharão mais rapidamente, 
causarão mais danos à economia mundial e matarão mais pessoas do que a Covid-19.  

Segundo um novo relatório sobre biodiversidade e pandemias, assinado por 22 
especialistas de todo o mundo, isso pode ser evitado com uma mudança transformadora 
na abordagem global para lidar com doenças infecciosas.  

Ameaça  

Os especialistas foram convocados pela Plataforma Intergovernamental de Políticas 
Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, Ippbes, na sigla em inglês.  

A Covid-19 é pelo menos a sexta pandemia global de saúde desde a Grande Pandemia de 
Influenza de 1918.   

Estima-se que outros 1,7 milhão de vírus atualmente "não descobertos" existam em 
mamíferos e pássaros. Cerca de 850 mil podem ter a capacidade de infectar pessoas.  

Em comunicado, o coordenador da iniciativa, Peter Daszak, afirmou que “não há grande 
mistério sobre a causa da pandemia de Covid-19 ou de qualquer pandemia 
moderna.” Segundo ele, “as mesmas atividades humanas que impulsionam as mudanças 
climáticas e a perda de biodiversidade também aumentam o risco de pandemia.”  

Pesquisa destaca mudanças como os humanos usam a terra, a expansão e 
intensificação da agricultura e o comércio, produção e consumo insustentáveis 
  

A pesquisa destaca mudanças como os humanos usam a terra, a expansão e intensificação 
da agricultura e o comércio, produção e consumo insustentáveis. Tudo isso perturba a 



natureza e aumenta o contato entre vida selvagem, gado, agentes patogênicos e 
pessoas.   

Soluções  

Segundo o relatório, “a esmagadora evidência científica aponta para uma conclusão muito 
positiva.” O mundo tem uma capacidade crescente de prevenir pandemias, mas ainda 
tenta conter e controlar as doenças depois que elas surgem, por meio de vacinas 
e tratamentos.  

A pesquisa afirma que “escapar da era das pandemias requer um foco muito maior na 
prevenção, além da reação.”  

Contar essa ameaça apenas com medidas de saúde pública e soluções tecnológicas, em 
particular desenvolvimento rápido de vacinas e tratamentos, é um “caminho lento e 
incerto”, que causa sofrimento humano generalizado e custa dezenas de bilhões de 
dólares em danos econômicos.  

Até junho, a estimativa é que a Covid-19 tenha custado entre US$ 8 a 16 trilhões. Apenas 
nos Estados Unidos, as perdas podem chegar a US$ 16 trilhões no 4º trimestre de 2021.  

Opções   

O relatório oferece várias opções que ajudariam a reduzir os riscos, como o lançamento 
de um conselho intergovernamental de alto nível sobre prevenção de pandemias.  

O documento recomenda avaliações de impacto em todos os grandes projetos de 
desenvolvimento e uso da terra e estimuladas mudanças de consumo, como impostos 
sobre o consumo de carne.  

Os riscos de doenças zoonóticas no comércio internacional de vida selvagem devem ser 
controlados, usando uma nova parceria intergovernamental e reduzindo ou 
removendo espécies de alto risco.  

Por fim, deve ser valorizado o envolvimento e o conhecimento dos povos indígenas e das 
comunidades locais, para melhorar sua segurança alimentar e reduzir o consumo de vida 
selvagem. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1731122?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=d0c00ca125-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-d0c00ca125-105027597 

 
Pandemia causou perda de quatro meses a alunos de 
países pobres 



A crise global de coronavírus afetou o ensino de crianças em países pobres mais que o de 
alunos em nações de alta renda. E um dos motivos foi o acesso a computadores e outros 
dispositivos de educação a distância.  

A constatação é de um estudo conjunto do Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
Unicef, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e do 
Banco Mundial.  

Fechamento  

A análise considerou planos de reabertura das escolas, medidas de saúde e 
financiamento, assim como o tempo desperdiçado com o fechamento dos colégios, além 
do apoio a alunos, pais e professores.  

A média de perda escolar foi de quatro meses em países de rendas baixa e média e de um 
mês e meio para as economias de alta renda.   

O chefe de educação do Unicef, Robert Jenkins, comentou as disparidades de aprendizado 
entre alunos com acesso a tecnologia e aqueles sem recursos de educação a distância. 
Para ele, priorizar a reabertura de escolas e repor as aulas perdidas são fundamentais para 
melhorar a situação dos alunos após a crise da pandemia.  

O estudo do Banco Mundial e das agências da ONU baseou-se em conclusões de pesquisas 
nacionais sobre a resposta à Covid-19, realizada em quase 150 países entre junho e 
outubro.   

Desvantagens  

Alunos de países de rendas baixa e média foram menos propensos a acesso de ensino a 
distância, menos acompanhados na perda de aprendizado e são os que mais devem 
encarar atrasos na reabertura das escolas além de outras desvantagens. 

Uma em cada cinco nações de baixa renda relatou que os dias de aprendizado remoto 
foram contabilizados como dias oficiais escolares 

Uma em cada cinco nações de baixa renda relatou que os dias de aprendizado 
remoto foram contabilizados como dias oficiais escolares 
  

A pesquisa também indica que mais de dois terços dos países analisados já retomaram as 
aulas presenciais, inteiramente ou parcialmente. E uma em quatro escolas ou perdeu a 
data de reabertura ou não têm previsão de retomada das aulas.   

A maioria desses casos, de novo, está nos países pobres.  

Um outro dado: uma em cada cinco nações de baixa renda relatou que os dias de 
aprendizado remoto foram contabilizados como dias oficiais escolares.  



Em 79 países, quase 40% das nações de baixa e média rendas pesquisadas registraram 
quedas ou esperam reduções no orçamento nacional de educação para este ano fiscal ou 
o próximo.  

Lavagem de mãos  

E ainda que a maioria das nações indiquem que o aprendizado escolar está sendo 
monitorado pelos professores, 25% dos países de rendas baixa e média não conseguem 
rastrear e acompanhar o ensino a distância com os alunos.  

Um dos dados mais graves é a falta de recursos em metade dos países de baixa renda para 
medidas de segurança como locais e material para lavagem de mãos, distanciamento 
social e equipamentos de proteção para alunos e professores. Nos países de renda alta, 
este caso ocorre apenas em 5% dos pesquisados.  

A representante da Unesco, Stefania Giannini, disse que a pandemia piorou as diferenças 
entre países ricos e pobres na área da educação, mas que com investimentos corretos, 
estas brechas podem ser reduzidas.  

Rádio e TV  

Numa reunião em Gana, na semana passada, quase 70 ministros da Educação e 15 chefes 
de Estado e governo prometeram fazer mais para proteger as escolas e os professores na 
volta às aulas e na redução do fosso digital.   

A pesquisa das agências da ONU e do Banco Mundial mostrou quase todos os países 
aderiram à educação a distância nos últimos meses, muitos utilizaram o rádio, a TV e até 
mesmo apostilas escolares, que foram entregues em casa ou levadas pelos alunos.   

E 90% das nações pesquisadas utilizaram telefones celulares ou providenciaram acesso à 
internet para os alunos, mas a qualidade e cobertura do acesso variaram muito.  

Seis em cada 10 países, a maioria de renda alta, ofereceram guias aos pais para o reforço 
em casa, e 40% das nações providenciaram apoio psicossocial.   

O diretor do Banco Mundial para Educação, Jaime Saavedra, alertou sobre as 
desigualdades no ensino entre países ricos e pobres, que já existia antes da pandemia. 
Para ele, é hora de reverter as perdas e evitar as consequências dessas desigualdades para 
os estudantes.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1731072 

 

Banco Mundial aprova empréstimo para Bolsa Família para 
beneficiar 3 milhões de brasileiros 



 
O Banco Mundial aprovou na quinta-feira um projeto para apoiar a expansão do programa 
Bolsa Família. O novo empréstimo, de US$ 1 bilhão, para o Brasil tem o objetivo de 
ampliar a cobertura para aqueles que perderam o emprego e a renda em meio à 
pandemia de Covid-19.  

O Projeto de Apoio à Renda para os Pobres Afetados pela Covid-19 deve beneficiar cerca 
de 2 milhões e 900 mil brasileiros por pelo menos 14 meses. Desse total, 990 mil são 
crianças e jovens. E 7 mil são indígenas.  

Escolas 

Antes da pandemia, cerca de 13 milhões de famílias estavam cadastradas no Bolsa Família. 
A diretora do Banco Mundial para o Brasil, Paloma Anós Casero, fala sobre a importância 
do programa neste momento de crise e na fase de recuperação econômica.  

“A incerteza sobre a trajetória da pandemia da Covid-19 e a perspectiva de pobreza 
tornam cruciais a expansão do programa Bolsa Família e a proteção dos pobres nesses 
tempos difíceis. A transferência condicional de renda também será crítica durante a fase 
de recuperação, pois incentiva as famílias a procurar os serviços de saúde e a garantir que 
seus filhos retornem às aulas quando as escolas forem reabertas.” 

Em 2020, o Brasil pode enfrentar a maior recessão de sua história. Por causa da Covid-19, 
a economia do Brasil deve contrair 5,4% em 2020, segundo o Banco Mundial. 

Risco 
Este dado é ainda mais preocupante considerando-se que o país vinha se recuperando 
lentamente da crise econômica ocorrida entre 2014 e 2016. Muitas famílias não haviam 
superado completamente essa crise. Antes da pandemia, 52% dos brasileiros já estavam 
vivendo na pobreza ou correndo o risco de cair nela.  

Além de impactar o mercado de trabalho, a Covid-19 vem afetando a formação de capital 
humano, que tem a ver com o acesso à educação, saúde e nutrição, e influencia a 
produtividade na vida adulta.  

Com o novo projeto, o Banco Mundial espera reduzir o impacto da pandemia na renda das 
famílias e na formação das futuras gerações de trabalhadores. 

A iniciativa faz parte de um esforço coordenado entre diversos organismos internacionais 
para fortalecer a resposta brasileira ao novo coronavírus. 

Apresentação: Mariana Ceratti, do Banco Mundial Brasil 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1731312?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2a52508e7d-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_31_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2a52508e7d-105027597 

 
 
 



 

Covid-19 ditou queda de 70% em chegadas de turistas 
internacionais 
As chegadas de turistas internacionais despencaram em 70% durante os primeiros oito 
meses de 2020 devido à pandemia do coronavírus.  

A Organização Mundial do Turismo, OMT, anunciou que o pico da temporada de verão no 
Hemisfério Norte foi afetado pelas restrições de viagens. Nesse período, as chegadas de 
turistas caíram 81% em julho e 79% em agosto.  

Receita  

Entre janeiro e agosto houve 700 milhões de visitantes a menos que no mesmo período 
do ano passado. A situação levou a uma perda de US$ 730 bilhões, mais de oito 
vezes acima da queda registrada após a crise econômica de 2009.  

Para o diretor da OMT, Zurab Pololikashvili, este declínio sem precedentes está tendo 
consequências sociais e econômicas dramáticas arriscando milhões de empregos e 
empresas.  

A OMT destaca 2009 como o último ano em que as chegadas de turistas 
internacionais registraram uma queda. 
  

A região da Ásia e do Pacífico, a primeira a ser atingida pela pandemia, também foi 
marcada pelo maior declínio nas chegadas ao atingir 79%.  

A seguir estão África e Oriente Médio com quedas de 69% cada. Já a diminuição de 
visitantes internacionais na Europa foi de 68%. Nas Américas, a redução esteve em torno 
de 65%.  

Recuperação  

A OMT realça que embora a queda na Europa tenha sido menos forte do que em outras 
regiões no verão, com 69% em agosto, as novas restrições de viagens para combater a 
segunda onda de infecções limitaram a recuperação.  

Pelas previsões da agência, em 2020 as chegadas globais de turistas internacionais cairão 
70%. A recuperação deve ocorrer somente no fim de 2021.  

Mas pelo menos um quinto dos especialistas ouvidos pela OMT esperam a retomada para 
daqui a dois anos.  

Em 2019, a agência registrou um aumento de 4% de chegadas de turismo internacional 
que totalizaram 1,5 bilhão. A França foi o país mais visitado, seguida da Espanha e dos 
Estados Unidos.  



A OMT destaca 2009 como o último ano em que as chegadas de turistas 
internacionais registraram uma queda. A redução de 4% foi provocada pela crise 
econômica global.  

Novas restrições de viagens para combater a segunda onda 
de infecções limitaram a recuperação. 
Novas restrições de viagens para combater a segunda onda de infecções limitaram a 
recuperação., by PMA/Reprodução 
 
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1731102?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=d0c00ca125-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-d0c00ca125-
105027597 
 

DRMKC - Centro de Conhecimento em Gerenciamento de Risco de Desastres 

Coronavírus: ventiladores adicionais enviados para a 
República Tcheca por meio do Mecanismo de Proteção Civil 
da EU 
Após o anúncio de quinta-feira pelo presidente von der Leyen de que a UE está enviando 
30 ventiladores da reserva médica de resgate da UE, a Áustria e a Holanda também estão 
respondendo ao pedido da República Tcheca por assistência através do Mecanismo de 
Proteção Civil da UE. Com 15 ventiladores da Áustria, 105 da Holanda e 30 da RescEU, o 
pedido de 150 ventiladores da República Tcheca é totalmente atendido. A Áustria também 
ofereceu 30 dispositivos de terapia de oxigênio nasal de alto fluxo. 
“ Num momento em que a maior parte da Europa está novamente lutando contra a 
segunda onda da pandemia do coronavírus, agradeço à Áustria e à Holanda por seu apoio 
por meio do nosso Mecanismo de Proteção Civil da UE. O Centro de Coordenação de 
Resposta a Emergências da UE continua a trabalhar em estreita colaboração com as 
autoridades de proteção civil de todos os Estados participantes e estamos prontos para 
canalizar mais assistência para a República Tcheca. Devemos continuar a lutar contra este 
vírus juntos ”, disse a comissária de Gestão de Crises, Janez Lenarčič . 
Este apoio vem em cima de 620.000 máscaras e 50.000 aventais de proteção já entregues 
da reserva de resgate, bem como assistência em espécie fornecida a 22 países 
necessitados através do Mecanismo de Proteção Civil da UE. 

FONTE:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1982 

Melhorando a preparação para uma pandemia: lições do 
COVID-19 

Este relatório da Força-Tarefa Independente patrocinado pelo CFR busca fazer 
exatamente isso, enquadrando a doença pandêmica como uma ameaça total à segurança 



global e nacional que nem os Estados Unidos nem o mundo podem se dar ao luxo de 
ignorar novamente. Argumenta que futuras ameaças de pandemia são inevitáveis e 
possivelmente iminentes; os formuladores de políticas devem se preparar para eles e 
identificar o que deu errado nos EUA e na resposta multilateral.  

A Força-Tarefa apresenta suas descobertas agrupadas em três seções: 

1. a inevitabilidade das pandemias e a lógica da preparação 
2. Uma avaliação da resposta global ao COVID-19, incluindo o desempenho da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), fóruns multilaterais e o principal acordo 
legal internacional que rege a doença pandêmica 

3. O desempenho dos Estados Unidos, embora também retire lições de outros países, 
incluindo vários cujos resultados contrastam favoravelmente com a experiência 
dos EUA.  

FONTE:https://www.cfr.org/report/pandemic-preparedness-lessons-COVID-
19/pdf/TFR_Pandemic_Preparedness.pdf 

 

 

Mantenha sua máscara: por que uma vacina contra o 
coronavírus não será a panaceia que muitos esperam 
 
Na semana passada, soubemos que os Estados Unidos finalmente ultrapassaram um limite 
que em algum momento pode ter parecido inimaginável, 200.000 mortes por COVID-
19. Ultrapassamos esse marco sombrio, apesar de meses de bloqueios, PSAs sobre 
distanciamento social, uso de máscaras e outras intervenções para retardar a 
disseminação do vírus SARS-CoV-2. Se as medidas de baixa tecnologia não funcionaram 
bem nos Estados Unidos para impedir o COVID-19, o que funcionará? Muitos esperam que 
a corrida global para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus dê frutos. A 
teoria é mais ou menos assim: teremos uma vacina contra o coronavírus; quase todo 
mundo vai querer ser vacinado; e, depois, podemos voltar a ser como as coisas eram 
antes de COVID-19 se tornar parte de nossas vidas. Podemos parar de prender a 
respiração, expirar, jogar fora nossas máscaras e voltar a viver nossas vidas. 

Mas isso não é provável que aconteça tão cedo. 

Desde os 18 th vacinas século têm sido enormemente influente na economia de milhões a 
partir da morte e da doença associada a doenças infecciosas. Em alguns casos, as vacinas 
erradicaram totalmente essas doenças, incluindo a varíola em humanos e a peste 
bovina em bovinos. Em outros casos, as imunizações infantis, como as para caxumba, 



sarampo, difteria e rubéola, tornaram a doença ou a morte de doenças antes comuns uma 
coisa do passado. É por isso que aguardamos ansiosamente uma vacina contra COVID-19. 

O desenvolvimento de uma vacina normalmente custa centenas de milhões de dólares e 
pode se estender por mais de uma década, enquanto uma vacina candidata passa por 
uma série de quatro estágios de testes : desde os testes pré-clínicos até os testes 
clínicos. Em circunstâncias normais, após até cinco anos de pesquisa básica sobre a 
resposta imune e mais dois anos de testes em animais, as vacinas candidatas começam a 
passar pela fase 1, 2 e 3 dos testes clínicos em humanos. Os ensaios podem envolver 
dezenas de milhares de pessoas e são usados para estabelecer a segurança e a eficácia da 
vacina candidata. 

Mesmo depois que uma vacina candidata recebe a aprovação regulatória, ela ainda deve 
ser fabricada em escala e entregue à população-alvo sem perder potência (algumas 
vacinas requerem armazenamento refrigerado a 70 graus Celsius negativos). Os 
profissionais de saúde precisam ser treinados para administrar a vacina 
adequadamente. Embora o presidente Donald Trump e os especialistas em saúde do 
governo tenham dado prazos conflitantes, a visão consensual é que uma vacina não estará 
amplamente disponível até em 2021. 

Embora muitos de nós desejemos que uma vacina COVID-19 seja desenvolvida e 
distribuída o mais rápido possível, pelo menos tão importante quanto um processo rápido 
é uma forte supervisão regulatória que garanta que o desenvolvimento da vacina siga 
ciência sólida e não seja influenciado por considerações políticas. 

Os anais da história da vacina estão cheios de contos de advertência. 

Em 1955, numa época em que os surtos de pólio no verão levaram a milhares de 
infecções, o governo anunciou a primeira vacina contra a pólio, uma doença que - nos 
piores casos - pode causar paralisia ou até morte. Afeta principalmente crianças e, em 
1955, era uma causa de profundo medo nos Estados Unidos. Mas uma empresa que fez a 
vacina, Cutter Laboratories, não conseguiu inativar adequadamente o vírus antes de ele 
ser administrado a 200.000 crianças; 40.000 crianças contraíram poliomielite abortiva, 200 
ficaram paralíticas e 10 morreram. Nas consequências do Incidente do Cortador, como é 
conhecido, o governo reforçou a supervisão regulatória das vacinas. 

Em um caso de tomada de decisão precipitada durante um ano eleitoral, epidemiologistas 
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças previram no início de 1976 que o vírus 
da gripe suína H1N1 causaria uma pandemia. Eles convenceram a administração Ford a 
preparar uma vacina contra ele. No final de março, o presidente Gerald Ford anunciou sua 
meta de imunizar toda a população. Sete meses depois, o governo começou a vacinar 
mais de 40 milhões de pessoas. 

 



Várias centenas de pessoas contraíram uma condição neurológica rara - a síndrome de 
Guillain-Barré - após serem vacinadas. Embora a síndrome seja natural, houve um debate 
na época sobre se os casos poderiam estar diretamente relacionados ao programa de 
vacinação. De acordo com um histórico da campanha de vacinação publicado no 
jornal Emerging Infectious Diseases do Centers for Disease Control and Prevention , a 
visão consensual dos epidemiologistas era de que os casos excediam o que normalmente 
seria esperado. O programa foi suspenso em meados de dezembro. Além disso, a temida 
epidemia de gripe suína nunca se materializou, e a campanha de imunização do governo 
Ford pode ter contribuído para que Jimmy Carter fosse eleito presidente em 1976. 

Os problemas podem surgir mesmo após o teste clínico de uma vacina. Em 1998, o 
RotaShield, uma vacina contra rotavírus fabricada pela Wyeth, foi licenciada para uso nos 
Estados Unidos. Ensaios clínicos nos Estados Unidos, Finlândia e Venezuela descobriram 
que é 80 a 100 por cento eficaz na prevenção de diarreia grave causada por uma cepa de 
rotavírus, e os pesquisadores não detectaram efeitos adversos sérios estatisticamente 
significativos. Um ano depois, a Wyeth retirou-a do mercado depois que foi descoberto 
que a vacina pode ter contribuído para um aumento do risco de obstrução intestinal em 1 
em cada 10.000 bebês vacinados. Houve um hiato de sete anos até que os fabricantes 
rivais conseguissem introduzir novas vacinas contra o rotavírus que eram mais seguras e 
eficazes. 

Alguns pesquisadores temem que os testes da vacina COVID-19 não tenham durado 
tempo suficiente para determinar se as vacinas candidatas serão eficazes em atingir seu 
objetivo mais importante: prevenir doenças graves. 

Em um artigo de opinião recente no The New York Times, Eric Topol, professor de 
medicina molecular, e Peter Doshi, professor e editor de periódico médico, analisaram os 
protocolos de ensaio recentemente publicados para três vacinas candidatas líderes 
produzidas pela Moderna, Pfizer e AstraZeneca. Eles argumentam que os ensaios podem 
provar apenas que as vacinas afastam COVID-19 leve. Para que um participante do estudo 
seja considerado doente, uma tosse e um teste positivo serão suficientes com o protocolo 
da Moderna e Pfizer, e sintomas leves mais febre com o da AstraZeneca. Os testes não 
estabelecerão que as vacinas protegem contra doenças moderadas ou graves, ou que 
reduzem o risco de hospitalização, admissão em unidade de terapia intensiva e 
morte. “Dizer que uma vacina funciona deveria significar que a maioria das pessoas não 
corre mais o risco de adoecer gravemente”, escreveram os autores. “Não é isso que esses 
testes determinarão.” 

De acordo com um relatório do The Washington Post , a Food and Drug Administration 
pode exigir que os fabricantes de vacinas encontrem pelo menos um punhado de casos 
graves de COVID-19 entre os participantes do ensaio clínico que receberam o tratamento 
com placebo, bem como para acompanhar os participantes por dois meses após eles 
recebem sua segunda injeção de vacina. 



Como Topol e Doshi argumentam, dar uma vacina a centenas de milhões de pessoas que 
só foi testada em dezenas de milhares por um curto período de tempo “requer um 
verdadeiro salto de fé”. Crianças, adolescentes e mulheres grávidas foram excluídas 
desses estudos; enquanto aqueles com condições pré-existentes, idosos, negros, 
hispânicos e nativos americanos podem estar sub-representados em alguns ensaios 
clínicos de estágio avançado. 

 
Dos manifestantes armados que estavam nos degraus da Câmara do Estado exigindo o fim 
dos bloqueios de pandemia às altercações sobre o uso de máscaras, a resposta à 
pandemia dos Estados Unidos foi altamente politizada. A insistência de Trump de que uma 
vacina estará disponível antes das eleições de 3 de novembro, por razões óbvias, apenas 
exacerbou essas preocupações. O mesmo ocorreu com sua percepção de intromissão no 
processo regulatório da Food and Drug Administration para a terapêutica do coronavírus, 
como a hidroxicloroquina e o plasma convalescente, que careciam de fortes evidências 
científicas para apoiar seu uso. 

A politização de uma vacina COVID-19 pode levar a um ceticismo ainda maior sobre a 
vacina nos Estados Unidos - para não dizer nada sobre o que poderia acontecer se uma 
vacina defeituosa fosse aprovada por conveniência política. 

Mesmo que uma vacina seja considerada segura e eficaz, mesmo que o governo consiga 
distribuí-la de forma eficiente, ainda não será necessariamente a panaceia que muitas 
pessoas desejam. Um número suficiente de pessoas precisa ser vacinado para prevenir 
uma epidemia ou interromper uma em curso. Muitos nos Estados Unidos já desconfiam 
das vacinas, e o chamado movimento antivax vem crescendo há anos. Em 2018, apenas 
uma em cada três pessoas recebeu a vacina contra a gripe sazonal . Se houver uma 
demanda tão baixa por uma vacina COVID-19, as perspectivas de acabar com a pandemia 
por meio da inoculação podem ser reduzidas. 

Uma equipe de pesquisadores liderada por Bruce Y. Lee demonstrou em um estudo de 
modelagem por computador que se 75 por cento da população for vacinada, a vacina 
precisa ser 70 por cento eficaz para prevenir uma epidemia e pelo menos 80 por cento 
eficaz para extinguir uma doença em curso 1. Os limites são ainda mais altos se apenas 
60% da população for vacinada: a vacina deve ser 80% eficaz para prevenir uma epidemia 
e 100% eficaz para extinguí-la. 

O limite atual da Food and Drug Administration para a aprovação da vacina COVID-19 é 
uma eficácia de 50 por cento, o que é um nível bastante baixo. Mesmo se 100% da 
população dos Estados Unidos recebesse uma vacina que fosse 50% eficaz, poderíamos 
não atingir a imunidade coletiva induzida pela vacina. 

Apesar do crescente entusiasmo de alguns sobre os ensaios da vacina COVID-19 e da pré-
encomenda de centenas de milhões de unidades de vacinas de fabricantes cujos produtos 



ainda não estabeleceram sua segurança e eficácia, é improvável que uma vacina COVID-19 
seja a bala mágica que acaba com a pandemia. 

Uma vacina contra COVID-19, uma vez que esteja disponível, é apenas uma ferramenta 
em uma caixa de ferramentas de ações coletivas e individuais que precisarão ser 
executadas para controlar a propagação do vírus. De acordo com Anthony Fauci, chefe do 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, os Estados Unidos não devem esperar 
um retorno ao normal até " bem em 2021 , talvez até no final de 2021 ". 

Robert Redfield, o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, pareceu 
tentar diminuir as expectativas em uma vacina e aumentar as intervenções de baixa 
tecnologia durante uma recente audiência no Congresso. “Se eu não obtiver uma resposta 
imunológica, a vacina não vai me proteger”, disse ele. "Esta máscara facial vai." 

Então, como podemos controlar esta pandemia enquanto esperamos para 
expirar? Através da aplicação rigorosa de práticas de baixa tecnologia, como uso de 
máscara; Teste COVID-19 em pessoas sintomáticas e assintomáticas (com resultados 
disponíveis em horas em vez de dias); rastreamento de contato para casos 
positivos; distanciamento físico; e higiene das mãos. Embora não sejam "atraentes", essas 
medidas funcionaram há um século, durante a pandemia de gripe espanhola, para 
controlar a disseminação da doença nos Estados Unidos e em outros lugares, e podem 
funcionar novamente durante a pandemia. 

FONTE:https://thebulletin.org/2020/09/keep-your-mask-on-why-a-coronavirus-vaccine-wont-be-the-panacea-many-hope-
for/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_10222020&utm_content=DisruptiveTechnology_Ke
epMaskOn_09302020 
 

 

Sistemas de alerta público 

Para a entrega de avisos públicos, parece não haver uma solução única que se enquadre 
em todos os requisitos para a notificação oportuna de um incidente ou situação de 
emergência. Portanto, um Sistema de Alerta Público (PWS) deve ser uma combinação dos 
melhores atributos das tecnologias existentes, adaptados às demandas particulares do 
país ou território em questão. Em 2018, o artigo 110.º do Código Europeu das 
Comunicações Eletrônicas tornou obrigatório para todos os Estados-Membros da União 
Europeia a implementação de um sistema de Alerta Público através de redes telefónicas 
para alertar todas as pessoas localizadas numa área específica de uma crise em curso ou 
de uma catástrofe iminente1, até junho 2022. Este documento apresenta uma 
investigação das diversas tecnologias disponíveis para alerta público. 

FONTE:https://eena.org/knowledge-hub/documents/public-warning-systems-2019-update/ 



 
 

 

Determinantes socioecológicos dos impactos da seca e 
estratégias de enfrentamento para as operações de 
pecuária nas Grandes Planícies 

Este estudo aborda a questão de “O que pode ser feito para preparar melhor os 
administradores de pastagens para eventos futuros de seca?” testando os papéis da 
ameaça de seca e o contexto sócioecológico nos impactos e na resposta à seca. 

O estudo foi realizado com fazendeiros no oeste e centro de Dakota do Sul e Nebraska 
após a seca que começou em 2012. Os fazendeiros foram entrevistados sobre os efeitos 
da seca e suas respostas. A análise de multimodelo é usada para explorar as relações 
entre as medidas de preparação para a seca, resposta à seca e impactos da seca. 

Os resultados mostram que 

1. a severidade da seca foi o principal preditor de todos os impactos, mas os tipos 
específicos de impactos variaram dependendo da combinação, recursos e gestão 
da empresa. 

2. As características socioecológicas do sistema de fazendas previram as ações de 
resposta à seca tomadas, seja fornecendo os recursos e capacidade necessários 
para agir ou criando sensibilidade no sistema para que as ações fossem tomadas. 

 
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550742419300016?via%3Dihub 
 

 

O papel das políticas públicas na resiliência da 
infraestrutura crítica 

Como parte de seu trabalho de incentivo à resiliência, o Resilience Shift visa responder a 
perguntas sobre o que pensamos ser importante em termos de mover a agulha para a 
resiliência de infraestrutura crítica, o que devemos fazer, por que é importante e como o 
colocamos em prática? 



Este relatório está preocupado com o papel que instrumentos de política pública, como 
regulamentação e padrões, podem desempenhar na incorporação de resiliência em 
sistemas de infraestrutura crítica. Ele fornece clareza no uso de termos-chave, incluindo 
'política pública' e 'instrumentos de política' e destaca as inovações iniciais na política de 
resiliência de infraestrutura crítica. 

O relatório foi preparado pelo Dr. Svenja Keele, com a assistência do Professor Lars 
Coenen, Cátedra de Cidades Resilientes da Cidade de Melbourne, no Instituto da 
Sociedade Sustentável de Melbourne, na Universidade de Melbourne. 

The Resilience Shift tem o prazer de ter apoiado os autores na produção deste relatório. É 
uma leitura inestimável para aqueles envolvidos no planejamento, projeto, entrega, 
operação e manutenção de sistemas de infraestrutura, para construir a compreensão do 
funcionamento, importância e impacto das políticas públicas na melhoria da resiliência da 
infraestrutura crítica. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73781_resilienceshiftroleofpublicpolicyfi.pdf 
 
 
 

 

Manter a resiliência da infraestrutura crítica aos perigos 
naturais durante a pandemia COVID-19: preparações para 
furacões por empresas de energia dos EUA 

Este artigo descreve as maneiras como uma organização de energia, a operadora de 
transmissão regional PJM, está se preparando para os furacões durante a pandemia da 
doença coronavírus 2019 (COVID-19). A PJM está usando uma combinação de processos 
tecnológicos e organizacionais para se preparar para furacões durante a pandemia. 

As atividades incluem o desenvolvimento de uma terceira sala de controle para aumentar 
a redundância e manter a distância social no centro de controle, investimento em 
tecnologia de comunicação mais resiliente para manter a conectividade e uma abordagem 
holística para identificar problemas relacionados à cadeia de abastecimento e segurança 
de combustível. 

Com essa mistura de processos organizacionais e tecnológicos, argumentamos que a 
resiliência da infraestrutura crítica deve ser entendida como um construto sociotécnico e 
identificar várias recomendações para melhorar a resiliência. O artigo tem implicações 



para os formuladores de políticas que trabalham para manter a resiliência da 
infraestrutura aos riscos naturais durante a pandemia COVID-19. 

FONTE:https://jipr.springeropen.com/articles/10.1186/s43065-020-00010-1 
 

 

Gestão de risco Natech 

Esta publicação de Critérios de Inspeção Comuns tem como objetivo compartilhar 
conhecimento sobre medidas técnicas e organizacionais e práticas de aplicação 
relacionadas ao controle de risco maior e à implementação da Diretiva Seveso. Os critérios 
foram desenvolvidos por inspetores Seveso para auxiliar na disseminação de boas práticas 
de fiscalização e gestão de risco para o controle de grandes riscos industriais na Europa e 
em outros lugares. Este tópico específico destaca as questões que são críticas para a 
gestão de riscos da Natech. Observe que este documento não pretende ser uma norma 
técnica nem um resumo ou substituição de quaisquer normas existentes sobre o assunto. 

Mesmo que um acidente Natech não ocorra logo após o impacto de perigo natural, as 
instalações devem restaurar as operações normais com segurança. O arranque de grandes 
processos industriais é uma fase perigosa em si, ainda mais depois do impacto de um 
perigo natural. É concebível que alguns danos causados pelo evento não sejam 
imediatamente perceptíveis ou que as condições não sejam seguras para uma 
reinicialização (por exemplo, equipamento mergulhado em água). Portanto, é 
extremamente importante que os procedimentos de inicialização incluam ações que 
levem em consideração possíveis danos de perigo natural anteriores, tais como, em 
particular: 

• Verificação de equipamentos, tanques e instrumentação danificados antes da partida; 

• Esperar até que o pessoal essencial que sofreu ferimentos se recupere ou seja 
substituído. 

Assim como com outros procedimentos, os procedimentos de inicialização pós-perigo 
natural devem ser mantidos atualizados. 

FONTE:https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/jrc121493cic_natechnewpdf 
 

 



Infraestrutura para pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento: O papel da infraestrutura em permitir o 
desenvolvimento sustentável, resiliente e inclusivo em 
SIDS 

Este relatório destaca algumas das soluções de infraestrutura para os Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (SIDS) para enfrentar melhor os desafios compostos. Ele 
exige uma compreensão holística dos sistemas de infraestrutura e defende a necessidade 
urgente de tomar decisões baseadas em evidências. Com recursos limitados e 
necessidades crescentes, é crucial que o investimento em sistemas de infraestrutura 
produza ganhos de desenvolvimento de longo prazo para todos.  

Encontre aqui algumas das oportunidades de infraestrutura específicas para maximizar de 
forma inovadora os recursos dos SIDS, a fim de enfrentar seus desafios que são expostos 
na tabela 1: 

 Transporte : serviços de transporte marítimo inter-ilhas eficientes podem permitir 
o agrupamento de recursos entre as ilhas para gerar economias de escala 

 Energia : Parques eólicos offshore e instalação de painéis solares em telhados 
podem reduzir a competição terrestre 

 Comunicações digitais: cabos de fibra ótica submarinos podem reduzir os custos 
de atacado e melhorar a prestação de serviços 

FONTE:https://content.unops.org/publications/Infrastructure_SIDS_EN.pdf?mtime=20201013090607 
 

 

Avaliação de risco e análise de risco em várias cidades em 
Serra Leoa: metodologia técnica e resumo dos resultados - 
relatório final 

Este relatório descreve os métodos e dados usados para realizar as diferentes análises 
para o perigo natural e avaliação de risco realizada para cada uma das três cidades 
(Freetown, Makeni e Bo) avaliadas como parte deste projeto. 

Este relatório também fornece uma visão geral rápida dos resultados quantitativos de 
perigo e risco deste estudo. O relatório fornece orientação ao Governo de Serra Leoa e 
outras partes interessadas importantes para priorizar uma gama de opções de redução de 
risco de desastres (DRR) e gestão de risco de desastres (DRM) que irão salvar vidas, 



reduzir o potencial de danos a edifícios e infraestruturas críticas, e reduzir as perdas 
econômicas potenciais causadas por inundações e outros perigos. 

Os resultados deste estudo ajudarão a informar a compreensão dos perigos naturais e 
riscos para as três cidades e construir sobre o trabalho em curso de RRD e DRM em Serra 
Leoa, recomendando soluções simples, mas práticas e eficazes para o perigo natural para 
reduzir o risco e aumentar a resiliência em cada uma das três cidades. 

Este relatório é o Volume 1 de 5 relatórios relacionados a este projeto. Os volumes 2-4 
contêm informações específicas da cidade relacionadas a cada um de Freetown, Makeni e 
Bo, respectivamente. Esses volumes contêm mais análises da literatura especificamente 
relacionadas a cada cidade, uma análise mais detalhada dos resultados das avaliações de 
risco e perigo natural para cada cidade e uma análise das opções de gestão / redução de 
risco de desastres específicas da cidade. O volume 5 contém uma série de mapas de 
tamanho de página A3 mostrando a distribuição espacial de perigo natural e risco em cada 
um de Freetown, Makeni e Bo. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/821161549318730387/pdf/130797-v1-FInal-
Report-Volume-1-of-5-Technical-Methodology-and-SoR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


