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Líderes mundiais pedem um novo tratado internacional 
em resposta a pandemias 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, saudou a iniciativa apoiada por vários lideres 
mundiais* para criar um tratado internacional em resposta a pandemia. 

O objetivo é promover uma forma abrangente de fortalecer sistemas nacionais de saúde, 
estruturas regionais e globais além de fomentar a resiliência na resposta a futuras crises.  

Portugal  

A proposta foi feita num artigo conjunto, publicado nesta terça-feira, por pelo menos 26 
líderes internacionais incluindo o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. o 
presidente de Ruanda, Paul Kagame, e a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. 

Para eles, a Covid-19 provou que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Por 
isso, os países devem se unir para enfrentar o desafio, prevenir, detectar e avaliar a 
resposta eficiente à pandemia atual e a futuras pandemias. 

Em entrevista a jornalistas, na sede da OMS, o diretor-geral da agência, Tedros 
Ghebreyesus, afirmou que a proposta do tratado é atacar sistematicamente as lacunas 
expostas pela Covid-19.   

Para ele a pandemia trouxe à tona o que há de melhor e de pior na humanidade como 
desigualdades nas sociedades e confiança reduzida em instituições públicas. Ele destacou 
a coragem de profissionais de saúde e comunidades em todo o mundo.  

Resiliência  

O tratado também ajudaria a criar resiliência a pandemias e outras emergências de 
saúde globais, com sistemas de preparação nacionais e globais robustos, garantindo o 



acesso oportuno e equitativo a vacinas. Além de apoiar o financiamento sustentável e a 
capacidade de prevenção, detecção e resposta a surtos; e promover a confiança mútua.  

Tedros também disse que, em última instância, os países decidirão que a preparação para 
uma pandemia precisa de liderança global para um sistema de saúde global adequado à 
realidade deste milênio.   

O trabalho para implementar e promover um tratado ajudará a criar um compromisso 
político, financeiro e sustentável ao longo de décadas.  

Origens da Covid-19  

Ainda nesta terça-feira, a OMS divulgou um relatório de uma equipe de cientistas 
internacionais, que foram à cidade de Wuhan, na China, para apurar a origem do vírus 
Covid-19, e como ele se espalhou entre os humanos.   

Tedros disse que o trabalho da missão é um bom início, mas longe de ser conclusivo, pois 
a fonte do vírus ainda não foi encontrada.  

Para esse estudo uma equipe de 34 membros, visitou de Wuhan, em janeiro, onde os 
primeiros casos do então novo coronavírus forma detectados no final de 2019.  

O chefe da OMS observou que, embora muitos dados tenham sido fornecidos, para 
entender completamente os primeiros casos eles ainda precisariam ter acesso das 
autoridades chinesas aos dados, incluindo amostras biológicas de pelo menos setembro 
de 2019.  

Mercado de animais  

A equipe confirmou que houve contaminação generalizada no grande mercado aberto 
de vendas de animais de Wuhan, mas não conseguiu determinar a origem. Tedros 
afirmou que mais estudos seriam necessários para identificar qual papel animais 
selvagens de criação podem ter desempenhado na introdução do vírus nos mercados.  

Além disso, os estudos também consideraram a possibilidade de que a propagação do 
vírus tivesse sido resultado de um acidente de laboratório, uma hipótese menos provável, 
segundo a equipe.  

Tedros concluiu que encontrar a origem de um vírus leva tempo mas ajuda a tomar 
medidas coletivas para reduzir o risco de isso acontecer novamente.  

 *Ao lado do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, os líderes que 
assinaram até agora representam Albânia, Chile, Costa Rica, o Conselho Europeu, Fiji, 
França, Alemanha, Grécia, Indonésia, Itália, Quênia, Holanda, Noruega, Portugal, a 
República da Coréia, Romênia, Ruanda, Senegal, Sérvia, África do Sul, Espanha, Tailândia, 
Trinidad e Tobago, Tunísia, Reino Unido e Ucrânia. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1746232 



 

Relatório de origens do COVID-19 inconclusivo: Não 
devemos 'deixar pedra sobre pedra' - chefe da OMS 

O relatório de uma equipe de cientistas internacionais reunidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para examinar como o COVID-19 se espalhou pela primeira vez 
para os humanos foi publicado na terça-feira e foi descrito pelo chefe da agência de 
saúde da ONU como um começo bem-vindo, mas longe de ser conclusivo . 
“Este relatório é um começo muito importante, mas não é o fim”, disse o Diretor-Geral 
da OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ainda não encontramos a fonte do vírus e 
devemos continuar a seguir a ciência e não deixar pedra sobre pedra como fazemos.” 

Ele saudou as descobertas da equipe de 34 membros, que em janeiro visitou a cidade 
chinesa de Wuhan, onde os primeiros casos do então novo coronavírus vieram à tona no 
final de 2019. 

Mas o chefe da OMS deixou claro que, no geral, isso levanta “outras questões que 
precisarão ser abordadas por estudos adicionais, como a própria equipe observa no 
relatório”. 

Ele observou que, embora muitos dados tenham sido fornecidos, para entender 
completamente os primeiros casos, eles precisariam ter acesso das autoridades chinesas 
“aos dados, incluindo amostras biológicas de pelo menos setembro” de 2019. 

“Em minhas discussões com a equipe, eles expressaram as dificuldades que 
encontraram para acessar os dados brutos. Espero que futuros estudos colaborativos 
incluam um compartilhamento de dados mais oportuno e abrangente. ” 

Papel dos mercados de animais, 'ainda obscuro' 

Tedros acolheu as recomendações de estudos adicionais para compreender os primeiros 
casos e grupos humanos e para rastrear animais vendidos em mercados dentro e ao redor 
de Wuhan, mas "o papel dos mercados de animais ainda não está claro". 

A equipe confirmou que houve contaminação generalizada no grande mercado de 
Huanan, mas não conseguiu determinar a fonte dessa contaminação. 

“Mais uma vez, saúdo as recomendações para pesquisas futuras, incluindo uma análise 
completa do comércio de animais e produtos nos mercados de Wuhan, particularmente 
aqueles ligados aos primeiros casos humanos”, disse ele. 

Ele concordou que os agricultores, fornecedores e seus contatos deveriam ser 
entrevistados, e que mais estudos eram necessários para identificar qual papel “animais 



selvagens de criação podem ter desempenhado na introdução do vírus nos mercados de 
Wuhan e além”. 

Teoria de vazamento de laboratório não descartada 

A equipe também visitou vários laboratórios em Wuhan e considerou a possibilidade de o 
vírus ter entrado na população humana como resultado de um incidente de laboratório, 
observou Tedros. 

“No entanto, não acredito que essa avaliação tenha sido extensa o suficiente. Mais dados 
e estudos serão necessários para chegar a conclusões mais robustas ”, disse ele. 

“Embora a equipe tenha concluído que um vazamento de laboratório é a hipótese menos 
provável, isso requer uma investigação mais aprofundada, potencialmente com missões 
adicionais envolvendo especialistas especializados, que estou pronto para implantar.” 

No que diz respeito à OMS, “todas as hipóteses permanecem sobre a mesa”, disse ele ao 
Estado-Membro no briefing do relatório em Genebra. 

“Encontrar a origem de um vírus leva tempo e devemos isso ao mundo encontrar a fonte 
para que possamos tomar medidas coletivas para reduzir o risco de isso acontecer 
novamente. Nenhuma viagem de pesquisa pode fornecer todas as respostas. ” 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2021/03/1088702 

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard 

FONTE:https://covid19.who.int/  

 

Cidades e pandemias: por um futuro mais justo, verde e 
saudável 

O Relatório do UN-Habitat sobre Cidades e Pandemias: Rumo a um Futuro Mais Justo, 
Verde e Saudável apresenta uma análise da situação do COVID-19 nas cidades e áreas 
urbanas após um ano desde a declaração da pandemia e descreve uma série de medidas 
ousadas que poderia proporcionar uma recuperação duradoura e sustentável da crise 
atual. Desde os primeiros dias da pandemia, as cidades estiveram na linha de frente do 
COVID-19. A disseminação do vírus globalmente por meio de viagens, comércio e 
mobilidade significou que um grande número das primeiras infecções detectadas 
apareceu em áreas urbanas, levando muitos a questionar seu futuro. 

O relatório se concentra em quatro prioridades principais: 



 Repensando a forma e a função da cidade: morfologias e sistemas urbanos devem 
ser reconfigurados em diferentes escalas para não apenas aumentar sua resiliência 
aos efeitos da pandemia, mas também torná-los mais sustentáveis e produtivos 
por meio de um planejamento inclusivo.  

 Lidando com a pobreza sistêmica e a desigualdade nas cidades: as intervenções 
direcionadas devem ser projetadas para mitigar os impactos desproporcionais do 
COVID-19 e as restrições relacionadas sobre os grupos pobres e vulneráveis por 
meio de assistência de emergência e prestação de serviços, ao mesmo tempo em 
que tomam medidas para lidar com as causas subjacentes de seus exclusão. 

 Reconstruindo uma 'Nova Economia Urbana Normal': Um conjunto de pacotes de 
ajuda e apoio econômico personalizado deve ser desenvolvido para ajudar as 
pequenas empresas, trabalhadores informais e setores em risco a sobreviver à 
crise, com ênfase em "reconstruir melhor", promovendo o transição para 
economias urbanas mais verdes e mais equitativas. 

 Esclarecimento da Legislação Urbana e Arranjos de Governança: As autoridades 
devem reconhecer a necessidade de uma governança multinível mais integrada e 
cooperativa, com ênfase no desenvolvimento de estruturas institucionais e 
financeiras mais flexíveis e inovadoras. 

FONTE:https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-
towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 

 

OPINIÃO: COVID-19 demonstra necessidade urgente de 
cidades se prepararem para pandemias 

Por Mami Mizutori e Maimunah Mohd Sharif 

Cidades e vilas precisam aprofundar a compreensão de seus riscos de surtos de doenças, 
assim como para outras ameaças mais visíveis, como condições meteorológicas 
extremas 

Cerca de 95% dos casos de COVID-19 vieram de áreas urbanas. A preparação para uma 
pandemia em cidades e vilas é mais urgente do que nunca para reduzir o risco de 
desastres, particularmente em situações desafiadoras onde surtos de doenças podem 
coincidir com um evento climático extremo. 

A cidade de Calcutá, no leste da Índia, foi devastada pelo ciclone Amphan, que causou 
muitas mortes e deixou milhões de pessoas sem energia elétrica. O medo de contrair o 
vírus impossibilitou o uso de abrigos contra ciclones em sua capacidade máxima. As 
restrições do COVID-19 dificultaram as evacuações. 



Países ao redor do mundo foram pegos de surpresa pela pandemia de COVID-19, apesar 
de muitos avisos e experiências recentes de epidemias como a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), que se espalhou pelos centros urbanos, incluindo Hong Kong e 
Toronto. 

Essas experiências recentes e outras, como o surto de Ebola, levaram alguns países a se 
prepararem melhor. Mas, geralmente, há uma falta de planejamento para riscos e 
desastres em todos os níveis. 

A frustrante escassez de equipamentos de proteção individual, etanol para desinfetante e 
outros suprimentos de emergência poderia ter sido evitada se houvesse um planejamento 
de cenário adequado em nível nacional, apoiado pela alocação dos recursos necessários 
aos governos locais. 

A crise do COVID-19 expõe vulnerabilidades sistêmicas em sistemas de saúde que não 
conseguem lidar com o aumento do número de casos. Da mesma forma, as cidades 
foram forçadas a enfrentar o fato de que a urbanização não planejada cria condições em 
que muitos de seus residentes carecem de água e saneamento adequados, enquanto 
vivem em locais superlotados onde o distanciamento físico é um desafio. 

Agora é uma necessidade urgente para as cidades desenvolverem um entendimento 
profundo de seus riscos de futuras pandemias, assim como fariam com outros perigos 
mais visíveis, como eventos climáticos extremos.  

NOVAS MÉTRICAS 

Os governos, especialmente no nível local, precisam planejar e formular estratégias para 
lidar com todos os perigos, inclusive os biológicos, e abordar as lacunas em sua 
preparação e desenvolver capacidade de resposta. Isso evitará que sejam pegos de 
surpresa e, em seguida, oprimidos. 

Uma melhor coleta de dados permitirá que os líderes da cidade se preparem para 
episódios futuros em que métricas antes impensáveis se tornem normais, como se um 
parque pode acomodar os moradores do bairro se eles precisarem manter dois metros de 
distância. 

Existe uma estrutura existente para gerenciar o risco de desastres. Mais de 200 cidades e 
vilas em todo o mundo já usam o Scorecard de Resiliência de Desastres de Redução de 
Risco de Desastres das Nações Unidas (UNDRR) para desenvolver abordagens baseadas 
em evidências para gerenciar seu risco de desastres. 

O Scorecard foi ampliado com o desenvolvimento de um Adendo de Saúde Pública que 
fornece orientação aos governos locais sobre as questões mais amplas de gestão e 
recuperação em caso de riscos biológicos, incluindo uma pandemia. O Adendo ao 



Scorecard foi elaborado para ajudar as cidades a estabelecer sua linha de base de 
resiliência do sistema de saúde pública e a traçar um plano de ação. Em breve estará 
disponível como um curso online. 

Em cidades como Lisboa, Kampala e Grande Manchester, o Disaster Resilience Scorecard 
provou ser uma ferramenta útil para ajudar as cidades a estabelecer a linha de base da 
resiliência do sistema de saúde pública e a traçar um plano de ação. Da mesma forma, o 
Programa Global de Resiliência da Cidade da ONU-Habitat oferece apoio prático aos 
governos locais no planejamento urbano e na construção de resiliência a todos os tipos de 
perigos. 

CAMPANHA GLOBAL 

Essas agências da ONU e outros parceiros como o Grupo Banco Mundial viram a 
necessidade de se preparar para riscos como mudança climática, surtos de doenças, 
poluição, gestão de resíduos, uso da terra e códigos de construção quando lançaram a 
campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR), há 10 anos. Desde então, a campanha 
atraiu 4.300 cidades e vilas para se inscrever, criando uma rede global de governos locais 
profundamente cientes da necessidade de reduzir o risco de desastres. 

Agora, UNDRR, UN-Habitat, Grupo Banco Mundial e outros parceiros estão unindo forças 
para elevar o foco da campanha de advocacy para implementação na próxima 
década. Novos parceiros dispostos a trabalhar juntos pela resiliência urbana são 
convidados a se associar.                                          

A campanha sucessora, MCR2030, será lançada no final deste ano e a preparação para 
uma pandemia será uma área prioritária de enfoque para todos os participantes, incluindo 
governos locais e municípios, na próxima década. 

O foco está nas cidades porque, embora possam ser vetores de doenças, também está 
claro que a urbanização sustentável cria prosperidade social, econômica e ambiental - 
que pode ser um importante baluarte contra a propagação de doenças. 

É um sinal de esperança que alguns dos países mais urbanizados do mundo estejam 
respondendo com relativo sucesso à pandemia COVID-19. 

A Coreia do Sul, onde mais de 80% dos cidadãos vivem em cidades e vilas, aplicou as lições 
aprendidas com sua experiência com a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 
em 2015. Ela conseguiu combater o surto usando tecnologia, comunicação aberta, testes 
e rastreamento rigorosos, e excelente atendimento hospitalar. 

COVID-19, como a maioria das epidemias, é em grande parte um problema urbano. As 
estratégias locais para a redução do risco de desastres devem incluir a preparação para 



pandemias como uma prioridade, e isso precisa ser parte do processo de melhor 
recuperação e construção de resiliência para futuros surtos de doenças. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20200615120207-y321f 

 

Princípios fundamentais da preparação para emergências 
de saúde pública (PHEP) 

As opiniões compartilhadas neste relatório baseiam-se em uma variedade de relatórios 
revisados por pares e artigos de periódicos. COVID-19 é o mais recente em uma série de 
surtos de doenças e outros eventos que colocaram o PHEP de volta no centro das 
atenções. Desde então, o PHEP se desenvolveu em um campo distinto de prática e 
pesquisa, e tem havido melhorias mensuráveis na prontidão, mesmo com o financiamento 
federal para preparação diminuindo e fluindo ao longo do tempo. 

O documento conclui que os formuladores de políticas podem tomar várias medidas para 
apoiar o PHEP. Existem várias ações potenciais que os formuladores de políticas podem 
tomar para apoiar a prática eficaz de PHEP: 

 Manter o PHEP na agenda pública: há uma tendência natural para as pessoas 
pararem de pensar em emergências de saúde pública depois que o perigo passar. 

 Promova a colaboração entre os silos organizacionais e com as comunidades: Os 
formuladores de políticas podem apoiar a colaboração entre agências e entre 
agências, pedindo aos chefes das agências que falem sobre questões de 
coordenação entre agências durante os processos de supervisão; suporte de 
sinalização para chaves de limite; e apoiar grupos de trabalho multi-agências, 
processos de planejamento conjuntos e fortes estruturas de gerenciamento de 
incidentes multi-agências. 

 Promova uma cultura de aprendizagem: Os formuladores de políticas podem 
fornecer recursos para exercícios multissetoriais e multiagências realistas para 
ajudar a avaliar e abordar lacunas nas capacidades operacionais. 

 Garantir recursos adequados: É importante fornecer suporte financeiro estável e 
previsível para PHEP a fim de gerenciar a rotatividade de pessoal, permitir 
oportunidades regulares de treinamento e exercícios e permitir o surgimento de 
líderes fortes e conectados em todo o estado. 

FONTE:https://www.rand.org/pubs/testimonies/CTA1272-1.html 

 



 

Criando Caminhos para o Financiamento do Risco de 
Desastres Pós-COVID-19 

Como o Sul da Ásia enfrenta um cenário de risco de desastres cada vez mais complexo e 
em expansão, a pandemia COVID-19 demonstrou as lacunas sistêmicas na gestão de 
risco. Há uma necessidade de uma mudança de paradigma na redução do risco de 
desastres - de uma perspectiva de risco único e setor único para uma perspectiva de risco 
múltiplo, multissetorial e sistêmico apoiada por medidas paralelas de financiamento de 
risco. 

Este resumo examina as lacunas atuais na operacionalização eficiente do financiamento 
do risco de desastres e descreve três caminhos potencialmente essenciais através dos 
quais uma perspectiva de risco sistêmico pode ser incorporada ao financiamento do risco 
de desastres. O objetivo é construir uma comunidade e resiliência econômica para 
futuros desastres em cascata. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76849_creatingpathwaysfordisasterriskfina.pdf 

 

Nova realização da educação para a redução do risco de 
desastres no contexto de uma pandemia global: Lições do 
Japão 

Este artigo discute como a pandemia global COVID-19 desafiou diferentes setores do 
desenvolvimento, incluindo a educação. Neste artigo, duas análises principais são 
fornecidas: uma sobre os riscos biológicos da pandemia no contexto do Quadro de 
Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, que analisa os impactos gerais 
no setor da educação. 

Em seguida, discute o impacto geral nos setores de educação, com foco específico na 
educação para redução do risco de desastres (RRD) e educação para o desenvolvimento 
sustentável (ESD). A educação para a redução do risco de desastres e a EDS são analisadas 
sob a perspectiva dos vínculos escola-comunidade-família. A análise de caso específico da 
resposta COVID-19 no setor de educação é apresentada na cidade de Omuta, Japão, que é 
considerada uma cidade campeã em EDS. Quatro fases de resposta na cidade de Omuta 
são caracterizadas com três focos específicos:  



(1) mitigação de impactos ambíguos no programa educacional e nos participantes; 

(2) prevenir a exacerbação da transmissão da cobiça dentro e fora das escolas; e  

(3) manter a integridade do programa educacional apesar do COVID-19. 

As principais lições são resumidas na seção de conclusão 

1) governança educacional (na tomada de decisão crítica) durante a pandemia, bem como 
com riscos em cascata;  

(2) aprimoramento dos vínculos escola-comunidade-família como semelhanças de 
resposta à pandemia entre educação EDS e RRD;  

(3) comunicação de risco e comportamento do cidadão; e 

 (4) uso de tecnologia. O artigo argumenta que a integração da educação em saúde e RRD 
é importante, que a resiliência precisa ser redefinida em termos de metas de 
desenvolvimento sustentável (ODS) e que a educação desempenha um papel vital para 
alcançar esses fins. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76862_newrealizationofdisasterriskreducti.pdf 

 

Guia de enquadramento legal do Centro de Operações de 
Emergência de Saúde Pública (PHEOC): um guia para o 
desenvolvimento de um enquadramento legal para 
autorizar o estabelecimento e operacionalização de um 
PHEOC 

Este documento fornece a orientação necessária aos Estados Membros para estabelecer e 
/ ou fortalecer as autoridades legais para um Centro de Operações de Emergência de 
Saúde Pública (PHEOC) e descreve o processo de desenvolvimento ou alteração das 
estruturas jurídicas específicas de cada país. Servirá de referência para os Estados-
Membros da Região Africana adaptarem os seus instrumentos jurídicos do PHEOC 
conforme necessário, de acordo com as leis e práticas de cada Estado soberano. O guia do 
quadro jurídico do PHEOC também inclui informações sobre o processo de engajamento 
das partes interessadas e as principais considerações para possível inclusão na esfera 
nacional de cada Estado Membro. 



Um centro de operação de emergência de saúde pública (PHEOC) serve como um centro 
para melhor coordenar a preparação, resposta e recuperação para emergências de saúde 
pública. Um PHEOC funcional é fundamental para a implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI 2005). A Estrutura para um Centro de Operações de 
Emergência de Saúde Pública fornece orientação de alto nível para estabelecer ou 
fortalecer um PHEOC. Para estabelecer e / ou fortalecer um PHEOC, é vital que os Estados 
Membros se alinhem com políticas, diretrizes e ferramentas padronizadas. 

FONTE:https://www.afro.who.int/publications/public-health-emergency-operations-center-pheoc-legal-
framework-guide-guide 

 

Mais adolescentes europeus têm problemas de saúde 
mental 
O bem-estar mental de adolescentes entre os 11 e os 15 anos caiu entre 2014 e 2018 em 
45 países da Europa e Canadá. A conclusão é de um novo relatório publicado esta terça-
feira pelo Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde, OMS. 

A situação piora à medida que as crianças crescem, com as meninas em maior risco. Um 
em cada quatro adolescentes disse sentir-se nervoso, irritado ou com dificuldades em 
dormir pelo menos uma vez por semana. 

Preocupação 

O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmou que o crescimento 
“é uma preocupação para todos." Segundo o especialista, a resposta dos governos “terá 
efeitos por várias gerações.” 

Kluge diz “que investir nos jovens, garantindo que tenham acesso a serviços de saúde 
mental, trará ganhos de saúde, sociais e econômicos aos adolescentes de hoje, aos 
adultos de amanhã e às gerações futuras.”  

Diferenças 

Existe uma variação substancial entre países, mostrando que fatores culturais, políticos e 
econômicos podem ter um papel. 

Em cerca de um terço dos países, aumentou o número de adolescentes que se sentem 
pressionados pelos trabalhos escolares. O número de jovens que gostam da escola caiu. 
Na maioria dos países, a experiência escolar piora com a idade. O apoio de professores e 
colegas também diminui à medida que a pressão escolar aumenta. 



O estudo examina a relação com o aumento do uso da tecnologia. A tecnologia pode ter 
benefícios, mas também aumentar vulnerabilidades e ameaças, como assédio na internet, 
que afeta meninas de forma desproporcional. Mais de 10% dos adolescentes foram 
vítimas deste tipo de assédio pelo menos uma vez nos últimos dois meses. 

Desafios 

A pesquisa destaca comportamentos de risco, nutrição e falta de atividade física como 
desafios centrais 
O comportamento sexual arriscado continua sendo uma preocupação, com um em cada 
quatro adolescentes que são ativos sexualmente não usando proteção. Aos 15 anos, 24% 
dos meninos e 14% das meninas dizem já ter tido relações sexuais. 

Atividades como beber e fumar continuaram a cair, mas o número de usuários permanece 
alto, sendo o álcool a substância mais usada. Cerca de 20% dos jovens de 15 anos já se 
embebedaram duas vezes ou mais na vida. Além disso, 15% se embriagou nos últimos 30 
dias. 

Em relação à atividade física, menos de 20% dos adolescentes cumpre as recomendações 
da OMS. Desde 2014, os níveis caíram em cerca de um terço dos países, principalmente 
entre os meninos. Entre meninas e adolescentes mais velhos, a pesquisa diz que os níveis 
de atividade “continuam particularmente baixos.” 

Alimentação e pandemia  

A alimentação também é uma preocupação, com a maioria dos jovens não cumprindo as 
recomendações nutricionais. Cerca de dois em cada três não comem alimentos ricos em 
nutrientes e um em cada seis consome bebidas açucaradas todos os dias. 

Os níveis de sobrepeso e obesidade aumentaram desde 2014 e agora afetam um em cada 
cinco jovens. Cerca de 20% dos adolescentes se consideram muito gordos, principalmente 
as meninas. 

Segundo o diretor do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da OMS Europa, 
Martin Weber, o relatório permitirá perceber quais as consequências da pandemia de 
covid-19. Weber diz que, no próximo estudo, "será possível medir até que ponto o 
fechamento prolongado da escola e o isolamento social afetaram as interações sociais dos 
jovens e o seu bem-estar físico e mental". 

O relatório compila extensos dados sobre saúde física, relações sociais e bem-estar mental 
de mais de 227 mil crianças em idade escolar de 11, 13 e 15 anos de 45 países.  

FONTE:https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-
behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 



 

A pandemia COVID-19 e a natureza sistêmica do risco 

O impacto generalizado da pandemia COVID-19 ilustra a natureza sistêmica do risco. Esta 
série explora o que precisa ser mudado para que o mundo possa mudar do 
gerenciamento de desastres para o gerenciamento de riscos. 

O que pode o COVID-19 nos ensinar sobre a preparação para os riscos climáticos na 
Europa? 

FONTE:https://climatestorylines.eu/wp-content/uploads/2020/12/Policy-Brief-Lessons-from-COVID.pdf 

O impacto estocástico de eventos climáticos extremos 

FONTE:https://www.niesr.ac.uk/blog/stochastic-impact-extreme-weather-events 

O nexo entre desastres e saúde em meio à pandemia de COVID-19: desafios para 
proteger comunidades em risco 

FONTE:https://www.unescap.org/blog/disaster-and-health-nexus-amid-covid-19-pandemic-challenges-
protecting-risk-communities# 

Resiliência e interdependências complexas dentro e entre as redes globais de 
abastecimento de alimentos e infraestrutura de transporte 

FONTE:https://www.cerealsgrains.org/publications/cfw/2020/jan-feb/Pages/CFW-65-1-0002.aspx 

Múltiplos perigos e risco sistêmico: Lidando com desastres relacionados ao clima em 
tempos de COVID-19 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72522 

COVID 19: Chamada urgente para proteger as pessoas e a natureza 

FONTE:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CALL%20TO%20PRO
TECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf 

Relatório de estabilidade financeira global: Mercados na época de COVID-19: Capítulo 5: 
Mudanças climáticas: Risco físico e preços de ações 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72317  

Após a reconstrução da Covid-19, a Austrália e o mundo (Volume 1) 



FONTE:https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2020-05/After%20Covid-
19%20Australia%20and%20the%20world%20rebuild%20%28Volume%201%29_1.pdf?1l8YBWW7I1CYhxO
vZatd5fSJbKn1tbrO 

Combatendo doenças infecciosas: a conexão com as mudanças climáticas 

FONTE:https://blogs.worldbank.org/climatechange/fighting-infectious-diseases-connection-climate-
change 

Mudando o paradigma: apresentando o Global Risk Assessment Framework (GRAF) 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71352 

Como gerar informações relacionais para informar uma perspectiva sistêmica sobre o 
risco? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71318 

Os riscos sistêmicos podem ser governados com eficácia? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71286 

Existem características fundamentais dos riscos sistêmicos? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71267 

Qual é a diferença entre sistemas complicados e complexos ... e por que isso é 
importante para entender a natureza sistêmica do risco? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71254 

Por que precisamos de uma nova visão para entender a natureza sistêmica do risco? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71242 

Por que a compreensão da natureza sistêmica do risco é importante no COVID-19? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/71228 

 

 

 



 

A “emocionante aventura” da OMS para encontrar as 
origens do COVID-19 enfrenta problemas 

 
É oficial. O muito antecipado relatório chinês da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre as origens do COVID-19 já foi publicado. O documento de 120 páginas detalha 
descobertas de epidemiologia, biologia molecular, amostragem de DNA, prospecção da 
comunidade, rastreamento da cadeia de suprimentos e muito mais para rastrear a 
primeira emergência do vírus antes que o mundo soubesse dele em janeiro de 2020. 

Mas o que não está no relatório? Qualquer conclusão definitiva sobre a origem do vírus. 

Para isso, as pessoas terão que esperar meses, anos ou - suspiro - mais de um 
milênio. (Um dos investigadores da OMS observou na terça-feira que levou 1.500 anos 
para entender como o sarampo surgiu.) Aperte o cinto, porque determinar as origens 
da pior pandemia do século 21 - até agora - pode demorar um pouco. 

“Este é um processo dinâmico, nada é gravado em pedra”, disse o líder da equipe, Peter 
Ben Embarek, a repórteres na terça-feira. “Não há conclusões firmes. E acho que é assim 
que devemos olhar para todo o resultado deste relatório e deste trabalho. ” 

O relatório , baseado nas visitas da equipe da OMS a locais em Wuhan, China, junto com 
seu trabalho com colegas chineses no início deste ano, listou quatro hipóteses sobre como 
o vírus surgiu em humanos, classificando-as em termos de probabilidade. O grupo, que 
Ben Embarek disse operar em consenso, acredita que o caminho mais provável é aquele 
que muitos especialistas suspeitavam há muito tempo: o SARS-CoV-2 saltou de morcegos 



para algum animal intermediário - vírus semelhantes foram encontrados em pangolins e 
animais de criação como visons também foram infectados - e depois em humanos. Os 
investigadores decidiram que o caminho era "muito provável". 

Outras possibilidades que a equipe analisou incluíam o vírus saltando diretamente de um 
morcego para uma pessoa, sendo introduzido em alimentos congelados e, o mais 
controverso, se espalhando após um acidente de pesquisa. 

Na entrevista coletiva de terça-feira, a equipe enquadrou o relatório como um ponto de 
partida para orientar futuras investigações. Essa investigação pode levar pesquisas futuras 
além das fronteiras da China, em busca de morcegos na China ou mesmo no Sudeste 
Asiático ou fontes de alimento em outros lugares. “O pensamento atual ainda é que 
estamos olhando para o início e ao redor de Wuhan, e retrocedendo, tentando descobrir 
como chegamos lá. E se veio de outra parte da China ou de outro lugar - isso vai depender 
de mais estudos e pesquisas ”, disse Ben Embarek. 

Alguns especialistas argumentam que mais estudos dentro de Wuhan são necessários, 
para descartar a possibilidade de que o surto inicial tenha sido desencadeado por um 
acidente em um dos laboratórios que pesquisaram coronavírus em morcegos na região. O 
diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pareceu concordar com 
eles. “Embora a equipe tenha concluído que um vazamento de laboratório é a hipótese 
menos provável, isso requer uma investigação mais aprofundada”, disse ele, de acordo 
com o The Washington Post. Ele disse que pode enviar missões futuras para explorar a 
possibilidade. 

A equipe de origens da OMS COVID-19 também pareceu reconhecer que uma investigação 
mais completa seria necessária para avaliar o cenário de vazamento no laboratório. “Um 
verdadeiro exame forense de um laboratório, como qualquer outro tipo de exame 
forense, é um processo muito mais complexo e não é isso que estamos lá para fazer”, 
disse Dominic Dwyer, um membro australiano da equipe da OMS. 

Enquanto o relatório classificou a possibilidade de um vazamento de laboratório como 
"extremamente improvável", ele classificou outra hipótese que outros especialistas 
consideraram remota como "possível" e base para uma investigação mais aprofundada: 
que o surto poderia ter começado com comida ou comida congelada, potencialmente no 
mercado de frutos do mar de Huanan em Wuhan, que tem sido o foco de tantas 
especulações. Alguns surtos na China foram associados a alimentos congelados 
importados, mas, como observa o relatório, não há “evidências conclusivas para a 
transmissão alimentar do SARS-CoV-2. … Embora haja alguma evidência de possível 
reintrodução de SARS-CoV-2 por meio do manuseio de produtos congelados 
contaminados importados na China desde a onda pandêmica inicial, isso seria 
extraordinário em 2019, onde o vírus não estava circulando amplamente. ” 

Em outras palavras, é possível, mas improvável. 



Ainda assim, o relatório sugere o acompanhamento de quaisquer “links confiáveis para 
produtos de outros países ou regiões com evidências de circulação de SARS-CoV-2 antes 
do final de 2019”. Mas, embora faltem evidências concretas de um vazamento de 
laboratório, a equipe adotou uma abordagem diferente, oferecendo um curso de ação 
comparativamente anódino: “Revisão administrativa e interna regular de laboratórios de 
biossegurança de alto nível em todo o mundo. Acompanhamento de novas evidências 
fornecidas em torno de possíveis vazamentos de laboratório. ” 

O fato de a equipe da OMS manter viva a teoria dos alimentos congelados certamente 
agradará a alguns no governo chinês. Algumas autoridades e a mídia estatal na China 
promoveram o chamado cenário de “origem múltipla” , de acordo com a CNN, onde a 
pandemia começou com surtos em diferentes partes do mundo. O relatório, no entanto, 
certamente desapontará os cientistas, pesquisadores e funcionários que suspeitam que 
um vazamento de laboratório possa ter iniciado a pandemia. 

E autoridades em Washington e em outros lugares rapidamente lançaram dúvidas sobre 
as conclusões da equipe da OMS. Quatorze países , incluindo Estados Unidos, Japão e 
Reino Unido, emitiram uma declaração conjunta dizendo que estavam preocupados com o 
fato de “o estudo internacional de especialistas sobre a origem do vírus SARS-CoV-2 ter 
atrasado significativamente e não ter acesso a dados originais completos e amostras. ” 

Apesar da falta de qualquer determinação conclusiva sobre as origens do vírus, a equipe 
da OMS parecia otimista com o progresso feito. “Ainda estamos otimistas de que 
descobriremos mais, chegaremos mais perto da resposta final”, disse Ben Embarek. “Mas 
quando e quanto tempo isso vai demorar, isso é muito difícil de prever. Então seja 
paciente. … É uma aventura emocionante. ” 

FONTE:https://thebulletin.org/2021/03/whos-exciting-adventure-to-find-the-origins-of-covid-19-runs-
into-
trouble/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter04012021&
utm_content=DisruptiveTechnologies_WHOadventure_03302021 

Relatório - Origens do vírus SARS-CoV-2 

FONTE:https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus 

 

O relatório da OMS sobre as origens da pandemia de COVID atinge os 
mercados de animais, não os laboratórios 

Os cientistas dizem que as conclusões fazem sentido, mas observam que os defensores da 
teoria do vazamento em laboratório provavelmente não ficarão satisfeitos. 



Mercados que vendiam animais - alguns mortos, alguns vivos - em dezembro de 2019 
surgiram como uma provável fonte da pandemia do coronavírus em uma grande 
investigação organizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Essa investigação separou hipóteses alternativas sobre quando e onde a pandemia surgiu, 
concluindo que o vírus provavelmente não se espalhou amplamente antes de dezembro 
ou escapou de um laboratório. O relatório de investigação, divulgado hoje, também 
analisa em profundidade o provável papel dos mercados - incluindo o mercado de Huanan 
em Wuhan, ao qual muitas das primeiras infecções por COVID-19 conhecidas estão 
ligadas. 

“Pudemos mostrar que o vírus estava circulando no mercado já em dezembro de 2019”, 
disse Peter Ben Embarek, da OMS, que co-liderou a investigação. Ele acrescenta que esta 
investigação está longe de ser a última. “Muitas pistas boas foram sugeridas neste 
relatório e prevemos que muitas, senão todas, serão seguidas porque devemos ao mundo 
entender o que aconteceu, por que e como evitar que aconteça novamente. ” 

Eddie Holmes, virologista da Universidade de Sydney, na Austrália, diz que o relatório faz 
um bom trabalho ao traçar o que se sabe sobre os primeiros dias da pandemia - e observa 
que sugere os próximos passos para estudo. “Claramente havia muita transmissão no 
mercado”, diz ele. “Para mim, olhar para os mercados de animais vivos e a pecuária 
deve ser o foco no futuro.” 

No entanto, o que exatamente aconteceu no mercado de Huanan permanece 
desconhecido. Análises genômicas e inferências baseadas nas origens de outras doenças 
sugerem que um animal intermediário - possivelmente um vendido em mercados - passou 
o SARS-CoV-2 para humanos após se infectar com um coronavírus predecessor em 
morcegos. 

Após a publicação do relatório, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
que não estava diretamente envolvido com a investigação, postou um comunicado 
dizendo que espera estudos futuros sobre as origens animais do coronavírus - mas que 
não estava satisfeito com o exame de um vazamento laboratorial potencial. “Não acredito 
que essa avaliação tenha sido extensa o suficiente”, escreveu ele. “Isso requer uma 
investigação mais aprofundada, potencialmente com missões adicionais envolvendo 
especialistas especializados, que estou pronto para implantar.” 

Surto no mercado de Huanan 
No final de janeiro e início de fevereiro, 34 cientistas de países como China, Japão, Estados 
Unidos e Reino Unido se reuniram em Wuhan e avaliaram os dados. Hoje, a equipe 
publicou suas descobertas em um relatório de 300 páginas. 



Grande parte é dedicada aos casos de COVID-19 ocorridos em dezembro de 2019 e janeiro 
de 2020. Dois terços das 170 pessoas que tiveram sintomas em dezembro relataram ter 
sido expostas a animais vivos ou mortos pouco antes, e 10% tinham viajado para fora 
Wuhan. 

Pesquisadores chineses sequenciaram os genomas do SARS-CoV-2 de algumas das pessoas 
desse grupo, descobrindo que oito das primeiras sequências eram idênticas e que as 
pessoas infectadas estavam ligadas ao mercado de Huanan. Isso sugere um surto ali, de 
acordo com o relatório. 

No entanto, os pesquisadores também descobriram que esses genomas variaram 
ligeiramente daqueles em alguns outros casos iniciais. Alguns ligados ao mercado; outros 
não. Isso significa que o coronavírus pode ter se espalhado pelo radar nas comunidades, 
evoluindo ao longo do caminho, e por coincidência ocorrendo em pessoas ligadas ao 
mercado, diz o relatório. 

Outra possibilidade é que tenha ocorrido um surto em uma fazenda que fornecia animais 
para o mercado, sugere Holmes. Vários animais infectados - com variações ligeiramente 
diferentes do SARS-CoV-2 - podem ter sido vendidos nos mercados de Wuhan, causando 
várias infecções em humanos. 

Muitos animais foram vendidos no mercado Huanan. Os registros de dezembro de 2019 
listam aves, texugos, coelhos, salamandras gigantes, dois tipos de crocodilo e muito 
mais. Autoridades chinesas disseram que o mercado não vende mamíferos vivos ou vida 
selvagem ilegal, acrescenta o relatório, mas também faz referência a reportagens não 
verificadas da mídia sugerindo que sim, junto com fotos que Holmes publicou após uma 
viagem lá em 2014, de animais como o guaxinim vivo. cães. 

Pesquisadores chineses coletaram cerca de 1.000 amostras do mercado Huanan no início 
de 2020, limpando portas, latas de lixo, banheiros, barracas que vendiam vegetais e 
animais, gatos e ratos vadios. A maioria dos resultados positivos eram de barracas que 
vendiam frutos do mar, gado e aves. Os pesquisadores também coletaram amostras de 
188 animais de 18 espécies no mercado, todas com resultado negativo. 

Mas esses animais não representam tudo o que se vende no mercado, observa Peter 
Daszak, membro da equipe da OMS, presidente da organização de pesquisa sem fins 
lucrativos Ecohealth Alliance na cidade de Nova York. “Mil amostras é um ótimo começo, 
mas há mais a fazer”, diz ele. Ele aponta que os pesquisadores rastrearam animais de 
criação no mercado até três províncias na China, onde pangolins e morcegos carregando 
coronavírus semelhantes ao SARS-CoV-2 foram encontrados. Embora os vírus do pangolim 
e do morcego tenham se mostrado distantes demais para serem os progenitores diretos 



do SARS-CoV-2, Daszak diz que os animais podem fornecer uma pista de que os surtos 
entre animais começaram nesses locais . 

Mercado ou laboratório? 
O relatório da OMS também conclui que é altamente improvável que o coronavírus tenha 
escapado de um laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan. A maioria dos cientistas 
afirma que as evidências favorecem a disseminação do SARS-CoV-2 de animais para 
humanos, mas alguns apoiaram a ideia de que o vírus vazou intencionalmente ou 
acidentalmente de um laboratório. 

Quando os autores do relatório visitaram o instituto, seus cientistas disseram que 
ninguém no laboratório tinha anticorpos contra o SARS-CoV-2, descartando a noção de 
que alguém havia sido infectado em um experimento e espalhado para outras pessoas. 

Os pesquisadores de Wuhan também disseram que não mantiveram nenhuma cepa de 
vírus vivo semelhante ao SARS-CoV-2. E nas suas discussões com a equipe de investigação, 
que apontou uma Nature Medicine papel 1 mostrando que existem vírus semelhantes em 
animais na China, em vez de em seu laboratório. Eles explicaram ainda que todos no 
laboratório têm treinamento de segurança e avaliações psicológicas, e que sua saúde 
física e mental são monitoradas continuamente. 

“Pudemos fazer as perguntas que quiséssemos e obtivemos as respostas”, diz Daszak, que 
colabora com pesquisadores do instituto de Wuhan. “A única evidência que as pessoas 
têm de um vazamento de laboratório é que existe um laboratório em Wuhan”, 
acrescenta. 

No entanto, é provável que as conclusões sejam contestadas por alguns. Um pequeno 
grupo de cientistas enviou cartas à mídia dizendo que não confiariam no resultado da 
investigação porque ela foi supervisionada de perto pelo governo da China. 

Mas outros dizem que as conclusões da equipe da OMS parecem sólidas. “Tenho certeza 
de que as pessoas dirão que os pesquisadores chineses estão mentindo, mas me parece 
honesto”, argumenta Holmes. Matthew Kavanagh, um pesquisador de saúde global da 
Universidade de Georgetown em Washington, DC, diz que não ouviu nenhuma evidência 
apontando para uma fuga do laboratório. “Mas os céticos vão querer uma investigação 
mais profunda do que o permitido pelo governo chinês”, diz ele. 

Ele acrescenta que é um desafio para a OMS realizar esses estudos. “A OMS está em uma 
posição completamente impossível porque está sendo criticada por não responsabilizar a 
China, mas quase não recebem ferramentas para obrigar qualquer país a cooperar”, diz 



ele. A China mantém as informações de perto e “nesse contexto, a equipe da OMS deu 
uma boa olhada em muitos dados - mas só pode ir até certo ponto”. 

Limitando o tempo 
Alguns estudos sugeriram que o COVID-19 estava se espalhando entre as pessoas antes 
de dezembro de 2019. Para explorar essa possibilidade, os autores do relatório 
analisaram as sequências de SARS-CoV-2 coletadas de pessoas em janeiro de 2020 e 
estimaram que elas evoluíram de um ancestral comum entre meados de novembro e o 
início de dezembro de 2019. Essa estimativa corrobora aproximadamente as conclusões 
de um relatório publicado na revista Science neste mês 2 . 

Os pesquisadores também analisaram os atestados de óbito na China e descobriram um 
aumento acentuado no número de mortes semanais na semana que começou em 15 de 
janeiro de 2020. Eles descobriram que a taxa de mortalidade atingiu o pico primeiro em 
Wuhan e, em seguida, duas semanas depois, na região mais ampla província de Hubei, 
sugerindo que o surto começou em Wuhan. O relatório também publica dados sobre 
pessoas que procuram tratamento para infecções respiratórias, o que sugere que o 
COVID-19 só começou a decolar em janeiro. 

Quanto aos relatórios de SARS-CoV-2 que circularam na Itália e no Brasil em outubro e 
novembro de 2019, o relatório considera esses estudos inconclusivos porque foram 
baseados em sequências parciais de SARS-CoV-2 e, portanto, podem ser um caso de 
identidade viral equivocada .Mas inconclusivo não significa impossível. E Tedros indica que 
haverá mais trabalho por vir. “Este relatório é um começo muito importante, mas não é o 
fim.” 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00865-8 

 

 

Conheça os desastres, janeiro-fevereiro de 2021 

Esta edição se concentra na resiliência climática. Impactos climáticos cada vez mais 
perigosos estão começando a desfazer décadas de ganhos de desenvolvimento 
sustentável conquistados com dificuldade. Inundações, secas, ciclones, incêndios e 
aumento do mar estão atingindo os mais pobres e vulneráveis, enquanto os esforços para 



se preparar e gerenciar esses riscos - embora muitas vezes inovadores e eficazes - não 
estão conseguindo atingir a escala e velocidade de adaptação necessárias. 

Este problema inclui: 

 Ponto de Vista: Adaptando-se às Mudanças Climáticas em Escala 
 Análise: Deslocamento pelas mudanças climáticas: como as cidades podem lidar 

com os recém-chegados? 
 Análise: Flashback: O Mega Terremoto de 15 de janeiro de 1934 no Nepal e na 

Índia 
 Ponto de vista: Conceito de planejamento de estrutura V3ISESH: sustentabilidade e 

adaptação para gestão inclusiva de risco de desastres 
 Análise: 'Crianças não podem esperar' durante crises humanitárias 
 Estudo de caso: reconstrução de moradias pós-desastre no sul global: um exemplo 

de Bangladesh 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Know-Disaster-Jan-Feb-2021.pdf 

 
OMS recomenda ivermectina contra Covid-19 apenas em 
ensaios clínicos 

A partir de dados obtidos em 16 ensaios clínicos, incluindo pacientes internados e 
ambulatoriais com Covid-19, um grupo de especialistas determinou que não há certeza 
de que o medicamento reduza mortalidade e gravidade da doença, portanto, são 
necessários mais estudos e dados para a adoção do tratamento.  

Nessa quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que as evidências 
atuais sobre o uso de ivermectina para tratar pacientes com Covid-19 são inconclusivas. 
Para a agência,  até que mais dados estejam disponíveis, o medicamento deve ser 
utilizado apenas em ensaios clínicos.  

A recomendação, que se aplica a pacientes Covid-19 em qualquer gravidade, agora faz 
parte das diretrizes da OMS para tratamentos do novo coronavírus.  

Resultados inconclusivos  

A ivermectina é um medicamento antiparasitário de uso comum, incluído na lista de 
medicamentos essenciais da OMS para várias doenças parasitárias, como a sarna e 
piolho.  

A agência reuniu um grupo de desenvolvimento de diretrizes em resposta ao aumento da 
atenção internacional sobre o uso de ivermectina como um possível tratamento contra a 



Covid. O grupo é formado por um painel de especialistas internacionais e independentes, 
além de pacientes associados.  

Eles revisaram dados agrupados de 16 ensaios clínicos aleatoriamente com 2.407 
participantes, incluindo aqueles internados e ambulatoriais. Com isso, eles concluíram que 
as evidências sobre se “a ivermectina reduz a mortalidade, a necessidade de ventilação 
mecânica, a necessidade de internação hospitalar e o tempo para a melhora clínica” em 
pacientes com Covid-19 é certamente muito baixa. Isso se deve ao tamanho dos ensaios e 
às limitações metodológicas dos dados disponíveis.  

O painel não avaliou o uso de ivermectina como método preventivo contra Covid-19, o 
que está fora do escopo das diretrizes atuais determinadas.  

1 milhão de novos casos  

A diretora da Organização Panamericana da Saúde, Opas, Carissa F. Etienne, disse que a 
pandemia está mais ativa do que nunca e que não há opção a não ser lutar. Relembrou os 
números da pandemia, que já registrou 19,7 milhão de novos casos e 475 mil de mortos 
em 2021 nas Américas.  

A transmissão continua alta, com a média semanal de 1 milhão de novos casos e 34 mil 
mortes na última semana. Brasil, Peru, Chile e Paraguai têm os maiores índices nas 
Américas.  

Etienne afirmou que quase todos os estados brasileiros operam em mais de 80% da 
capacidade hospitalar. Para ela, é necessário reforçar a vigilância e agir ao primeiro sinal 
de aumento de casos, sem esperar a sobrecarga do hospitais. Os riscos para o sistema de 
saúde e para o povo são muito altos.  

 No início do ano, poucos países tinham acesso à vacina. Até agora, nas Américas, 124 
milhões de pessoas  receberam a primeira dose e pelo menos 58 milhões já concluíram a 
imunização. Etienne disse que, apesar dos bons resultados, entanto, o fornecimento de 
vacina continua sendo o maior desafio e que as doses devem chegar a todos que 
precisam.   

Brasil  

Um vice-diretor da Opas, Sylvain Aldighieri, explicou que a situação atual do Brasil é 
resultado da movimentação de pessoas no período entre o Natal e o Carnaval e que não 
seguir adequadamente as medidas de saúde pública, ampliou a transmissão da 
doença.  Atualmente, o número de mortes reportadas no país é superior ao dos Estados 
Unidos, que foi o líder da epidemia nas Américas em 2020.  

Alighieri disse que a situação do Brasil reflete como a implementação parcial medidas de 
saúde pública e a percepção tardia da importância dessas medidas pode afetar 
negativamente a dinâmica da transmissão.  



Nova variante  

Além disso, a circulação de uma variante no país está levando a um aumento de casos. 
Alighieri afirmou que foi observado que a variante P1, primeiramente detectada no Brasil, 
é mais transmissível do que o tipo que circulou em 2020. A Opas tem recebido relatórios 
de diferentes partes do Brasil informando uma elevação no número de jovens que têm 
sido internados em UTIs comparado a 2020.  

Além do Brasil, oito outros países da América do Sul registraram a nova variante, que 
ainda está em estudo: Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Paraguai, Venezuela e 
Guiana.  

O médico brasileiro e vice-diretor-geral da Opas, Jarbas Barbosa, afirmou que a América 
Latina tem sido fortemente impactada pela pandemia e precisa urgentemente das 
vacinas. No entanto, os efeitos da vacinação ainda levarão um tempo para gerar 
resultados, e por isso é necessário continuar seguindo as medidas de saúde pública.   

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1746312 

 

O efeito das mudanças climáticas nos indicadores de 
perigo de incêndio no Reino Unido 

Este artigo apresenta projeções dos efeitos da mudança climática no perigo de incêndio 
florestal no Reino Unido, usando uma versão de um modelo operacional de perigo de 
incêndio, projeções climáticas UKCP18 representando baixas e altas emissões e vários 
indicadores de perigo de incêndio. O Reino Unido é vulnerável a incêndios florestais e a 
vulnerabilidade provavelmente aumentará devido às mudanças climáticas. Embora o risco 
seja pequeno em comparação com muitos outros países, incêndios recentes aumentaram 
a conscientização e destacaram o potencial de danos ambientais e perda de propriedades 
e infraestruturas essenciais. A maioria dos incêndios florestais no Reino Unido é resultado 
de ação humana inadvertida ou deliberada, mas as condições ambientais dependem do 
clima atual e antecedente.  

Os resultados implicam que maior atenção deve ser dada ao perigo de incêndios florestais 
tanto no planejamento de emergência quanto no ordenamento do território, e no 
desenvolvimento de diretrizes para atividades que podem desencadear incêndios. Eles 
sugerem a necessidade de desenvolvimento de um sistema de perigo de incêndio mais 
adaptado às condições do Reino Unido e a combinação de modelagem de perigo de 
incêndio com projeções de fontes de ignição para melhor estimar a mudança no risco de 
incêndio florestal. 

FONTE:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd9f2/pdf 



 

10 anos além dos incêndios florestais 

Este estudo foi realizado para examinar os impactos do Sábado Negro e dos incêndios 
florestais relacionados de fevereiro de 2009 na saúde física e mental e no bem-estar dos 
membros da comunidade. A pesquisa também teve como objetivo construir uma 
compreensão da interação entre a recuperação individual, social e comunitária. O estudo 
de seis anos envolvendo mais de 1000 participantes em Victoria foi conduzido pela 
Universidade de Melbourne em parceria com membros da comunidade e uma série de 
agências comunitárias, acadêmicas, governamentais, emergenciais e de saúde. 

Os resultados mostraram a capacidade individual e comunitária de se recuperar de uma 
experiência de desastre e interrupções subsequentes, e de se adaptar a vidas e ambientes 
transformados. Houve uma recuperação progressiva ao nível da comunidade ao longo do 
tempo, mas também houve evidência de impactos atrasados na saúde mental individual e 
impactos alargados cinco anos após os incêndios florestais. Os resultados destacaram a 
influência de amigos próximos e familiares, redes sociais e grupos comunitários e 
ambiente natural na resiliência e recuperação. Existem oportunidades claras para usar 
essas descobertas para informar a tomada de decisão individual, estratégias de nível 
comunitário para fortalecer a resiliência e direcionamento e tempo de serviços de 
recuperação. 

https://www.preventionweb.net/files/76916_10yearsbeyondbushfires.pdf 
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