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'49% mais probabilidade de morrer '- desigualdades raciais 
de COVID-19 reveladas em estudo de hospitais do leste de 
Londres 

Por Yize Wan e Vanessa Apea 

O Reino Unido  ultrapassou a terrível marca  de 100.000 mortes com COVID-19. Essas 
perdas não foram distribuídas uniformemente pelas diferentes comunidades. Um número 
desproporcional de casos graves e mortes ocorreu entre pessoas de origem negra, asiática 
e de minorias étnicas (BAME). 

Na Inglaterra,  análises de dados  do Office of National Statistics e National Health Service 
revelaram taxas de mortalidade de COVID-19 2,5 a 4,3 vezes maiores em uma variedade 
de grupos étnicos negros e do sul da Ásia em comparação com os grupos brancos. 

Como médicos que trabalham na linha de frente do atendimento COVID-19, queríamos 
entender os fatores que impulsionam as diferenças nos resultados entre os grupos étnicos 
em nossa comunidade de East London, que foi o  epicentro da pandemia  durante a 
primeira onda. Nosso estudo  incluiu todos os 1.737 pacientes COVID-19 que foram 
internados nos cinco hospitais do Barts Health NHS Trust entre 1º de janeiro e 13 de maio 
de 2020. 

Este é um dos maiores e mais diversos grupos de pacientes COVID-19 no Reino Unido, 
representando a maioria da população BAME - apenas 35,2% dos pacientes que 
pesquisamos se identificaram como brancos. 



Em contraste com muitos estudos anteriores que examinaram a etnia e os resultados do 
COVID-19, também fomos capazes de abordar como uma gama de fatores, incluindo 
histórico social e econômico, condições subjacentes anteriores, estilo de vida e fatores 
demográficos contribuíram para a evolução dos pacientes. 

Um pedágio maior em pacientes negros e asiáticos 

Em nossa amostra, os pacientes de origem étnica negra, asiática e outras minorias eram 
significativamente mais jovens e menos frágeis quando foram internados do que os 
pacientes brancos. 

Pacientes negros eram 30% e pacientes asiáticos 49% mais probabilidade de morrer 
dentro de 30 dias da admissão hospitalar em comparação com pacientes de fundos 
brancos de idade e estado de saúde semelhantes. Pacientes negros também tinham 80% e 
pacientes asiáticos 54% mais chances de serem admitidos em terapia intensiva e 
precisarem de ventilação mecânica invasiva. 

Este gráfico mostra a sobrevivência prevista de grupos étnicos asiáticos, negros e brancos 
até 30 dias após a admissão hospitalar de um paciente do sexo masculino com 65 anos. A 
probabilidade de sobrevivência diminui com o passar do tempo, mas há diferenças 
significativas entre os asiáticos e negros em comparação com os pacientes brancos, e 
essas diferenças também aumentam com o tempo. 

Quando levamos em consideração o papel das condições de saúde, estilo de vida e fatores 
demográficos subjacentes, o risco de morte nas populações negra e asiática não caiu nas 
mesmas taxas dos pacientes brancos. 

Em nossa coorte, todos os grupos étnicos experimentaram altos níveis de privação, no 
entanto, pior privação não foi associada a maior probabilidade de mortalidade. Isso 
sugere que a etnia pode afetar os resultados independentemente de  fatores puramente 
geográficos e socioeconômicos . 

Os fatores de risco associados a um pior estado de saúde subjacente provavelmente estão 
associados a fatores sociais mais amplos, como condições de vida precárias, ser 
empregado como trabalhador-chave e até mesmo barreiras linguísticas que podem 
atrapalhar a adoção de  medidas preventivas  para evitar adoecer. O racismo estrutural 
também  desempenha um papel  na geração e no reforço das desigualdades e deve 
ser  reconhecido e abordado . 

Embora nosso estudo tenha um grande número de pacientes, não foi possível avaliar uma 
divisão étnica mais detalhada e, portanto, pode não refletir a vasta diversidade que existe 
dentro das categorias étnicas (como Bangladesh, Paquistão, África negra ou Caribe 
negro). Estudos futuros devem se concentrar em expor as desigualdades específicas que 
podem existir entre essas categorias subétnicas. 



Da mesma forma, precisamos de tamanhos de amostra maiores para contextualizar uma 
série de fatores potenciais, incluindo composição familiar, preocupações ambientais e 
ocupação. 

Uma história de desigualdade 

Embora a COVID-19 tenha colocado as desigualdades étnicas nos resultados de saúde em 
foco, essas diferenças foram  amplamente documentadas  por décadas. 

Em outro estudo, estamos  trabalhando diretamente com os residentes locais  em East 
London para entender suas experiências antes e durante a pandemia, para que possamos 
começar a encontrar soluções juntos. 

Como o impacto do COVID-19 persiste, continuamos a ver um número significativo de 
pacientes negros, asiáticos e de minorias étnicas internados em nossos hospitais. As 
consequências disso ainda não foram vistas em sua totalidade, pois, além das altas taxas 
de morte prematura sofridas entre esses grupos populacionais, esses pacientes 
frequentemente em idade produtiva muitas vezes deixam o hospital com problemas 
crônicos de saúde de longo prazo, voltando para casa com um qualidade de vida bastante 
reduzida. 

Devemos responder agora às disparidades étnicas que foram destacadas pela pandemia 
COVID-19 se quisermos evitar que sejam infligidas às gerações futuras. 

FONTE:https://theconversation.com/49-more-likely-to-die-racial-inequalities-of-covid-19-laid-bare-in-study-
of-east-london-hospitals-153834 

FONTE:https://www.ifs.org.uk/inequality/wp-content/uploads/2020/04/Are-some-ethnic-groups-more-
vulnerable-to-COVID-19-than-others-V2-IFS-Briefing-Note.pdf 

 

Você não pode falar sobre redução de risco de desastres 
sem falar sobre desigualdade 

Por Dale Dominey-Howes 

O custo humano e ambiental da  mudança climática  está ao nosso redor e 
está  aumentando . A ONU relata que cerca de  90% de todos os desastres estão 
relacionados ao clima , e que o tempo e o clima são os principais responsáveis pelo risco 
de desastres. Portanto, é mais importante do que nunca examinar quem está arcando 
com o impacto dessa mudança. 



Um número  crescente  de pesquisas pós-desastre mostra que as pessoas - mesmo 
aquelas que vivem na mesma área - vivenciam os desastres de maneiras diferentes. 

Para alguns, os eventos são pequenos inconvenientes. Para outros, são devastadores. Os 
desastres exacerbam as desigualdades pré-existentes em áreas como educação, renda, 
gênero, capacidade / deficiência e status social. 

Como diz a ONU: 

A pobreza é tanto um motor quanto uma consequência dos desastres, e os processos que 
promovem a pobreza relacionada ao risco de desastres são permeados pela 
desigualdade. É provável que a desigualdade socioeconômica continue a aumentar e com 
ela o risco de desastres para os países, comunidades, famílias e empresas que têm apenas 
oportunidades limitadas de gerenciar seus riscos e fortalecer sua resiliência. A geografia 
da desigualdade se expressa em todas as escalas: entre regiões e países, dentro dos países 
e dentro das cidades e localidades. 

Quem corre maior risco quando ocorrem desastres? 

No cerne deste problema está a falta de energia e acesso a recursos para  aumentar a 
resiliência . Uma ideologia que exorta cada um de nós a ser  pessoalmente 
responsável  por nossa própria resiliência e preparação para desastres - quando o poder, a 
riqueza e a renda  são distribuídos de forma desigual  - tem falhas óbvias. 

Os exemplos dessa dinâmica 

Uma pesquisa feita  por colegas e eu olhamos para declarações de desastres em áreas do 
governo local em New South Wales e descobrimos um “hotspot” no norte do estado. Das 
áreas de governo local mais desfavorecidas em NSW, 43% foram encontradas no hotspot 
de desastre do estado. 

Outro estudo descobriu que os residentes no centro da cidade de Lismore tinham “níveis 
significativamente mais altos de vulnerabilidade social” e taxas mais altas de tabagismo, 
consumo de álcool, condições de saúde mental pré-existentes e saúde precária - tudo o 
que torna essas pessoas mais vulneráveis a desastres. 

As ondas de calor devem se tornar mais comuns e  extremas à  medida que o clima 
muda. De acordo com o Conselho do Clima: 

Os que correm maior risco incluem os muito idosos, os muito jovens, aqueles com 
problemas de saúde existentes (como doenças cardíacas, renais, pulmonares ou hepáticas) 
ou deficiências, condições socioeconômicas mais baixas, comunidades remotas ou 
marginalizadas, indivíduos socialmente isolados, sem-teto, e aqueles que trabalham ao ar 



livre. Pessoas que não têm acesso a um ambiente com ar condicionado são altamente 
vulneráveis. 

Operar o ar-condicionado, é claro, é um luxo caro fora do alcance de muitos australianos e 
mesmo aqueles que podem pagar por isso temem que ele possa se 
tornar  proibitivamente caro  no futuro. Algumas comunidades locais estão testando um 
sistema onde as igrejas locais, corredores e outros locais com ar-condicionado   podem 
atuar como  “refúgios de calor”  em dias extremamente quentes. 

A ideologia da “responsabilidade pessoal” soa vazia quando se trata de preparação para o 
incêndio florestal também. Como outros argumentaram, a  preparação pode custar tempo 
e dinheiro,  especialmente para aqueles que não são fisicamente capazes de executar 
medidas de redução de combustível sozinhos. 

A evacuação como medida de segurança primária para qualquer tipo de desastre pode 
parecer simples, mas pesquisas mostram que  nem sempre é fácil  para as pessoas mais 
pobres e desfavorecidas. A recuperação após o desastre pode ser extremamente desigual 
dentro das comunidades - especialmente no que diz respeito a habitação e mercados de 
trabalho - o que pode ajudar a  agravar as desigualdades pré-existentes . 

Pessoas mais pobres e desfavorecidas têm menos probabilidade de pagar pelo  seguro 
doméstico , o que as expõe a riscos ainda maiores. 

Alguns pesquisadores  argumentaram que  a pandemia COVID-19 também é um desastre, 
com suas raízes nas mudanças climáticas e na degradação ambiental, e que: 

Junto com a perda de habitat, as mudanças nas zonas climáticas estão fazendo com que a 
vida selvagem migre para novos lugares, onde interagem com outras espécies que não 
haviam encontrado antes. Isso aumenta o risco de surgimento de novas doenças. 

A pandemia certamente lançou uma luz ofuscante sobre como as  pandemias são 
vivenciadas de forma diferente pelos ricos e pelos pobres , com aqueles que trabalham 
com dívidas, com salários mais baixos e menor segurança no emprego, muitas 
vezes  correndo maior risco . 

O que podemos fazer para tornar as pessoas menos vulneráveis a desastres? 

Muitas vezes, a difícil tarefa de  lidar com a desigualdade  é deixada de fora da discussão 
de preparação para desastres. 

Mas garantir um salário mínimo vital, melhorar as condições de trabalho e aumentar a 
segurança no emprego são elementos cruciais para a redução do risco de desastres.  É 
essencial aumentar a taxa de  candidatos a emprego (ou Newstart) para manter os 
beneficiários fora da pobreza . 



Por último, podemos precisar iniciar um “pool de catástrofe” nacional de fundos para 
ajudar as famílias de baixa renda a ter acesso ao seguro e apoiar os mais pobres a se 
recuperarem quando ocorrerem desastres. 

FONTE:https://theconversation.com/you-cant-talk-about-disaster-risk-reduction-without-talking-about-
inequality-153189 

 

O que você precisa saber sobre o sistema de classificação 
de resiliência às mudanças climáticas 

De Bangladesh a Moçambique, os países ao redor do mundo enfrentam os impactos cada 
vez maiores das mudanças climáticas. Pesquisas descobriram que as pessoas mais pobres, 
menos responsáveis pelo aumento das emissões de CO2, são frequentemente as mais 
expostas ao risco climático, e que as mudanças climáticas podem levar  até 132 milhões 
de pessoas  à pobreza extrema até 2030. 

Nossos objetivos de desenvolvimento estão ameaçados por mudanças climáticas e 
desastres.  Chuvas fortes podem causar deslizamentos de terra, inundações e inundações 
que podem contaminar o abastecimento de água. Temperaturas mais altas podem reduzir 
a eficiência da transmissão e distribuição de eletricidade, bem como colocar pressão sobre 
as redes de grade devido ao aumento da demanda de resfriamento. As secas podem 
prejudicar a pecuária e a produtividade das colheitas, enquanto as mudanças nos padrões 
de precipitação podem aumentar o risco de infestações de pragas nas colheitas e ameaçar 
a segurança alimentar. A consideração dos riscos climáticos e de desastres pode ajudar a 
melhorar a concepção do projeto e construir comunidades mais robustas. 

Nesse contexto, o Grupo Banco Mundial estabeleceu uma meta de aumentar o 
financiamento do clima para 28% dos empréstimos e de incluir sistematicamente as 
mudanças climáticas nos projetos. Este compromisso foi sustentado pelo primeiro Plano 
de Ação para Mudanças Climáticas do Grupo  . Como resultado, de 2016 a 2020, o Grupo 
Banco Mundial forneceu  mais de US $ 83 bilhões  aos países em desenvolvimento para 
mitigar as emissões de gases de efeito estufa e ajudar as pessoas a se adaptarem. Em 
2020, o financiamento para a adaptação à mudança climática aumentou de 40% do 
financiamento climático do Banco Mundial para mais de 50%, impulsionado pelo aumento 
do financiamento e forte demanda nos países em desenvolvimento. 

Em 2019, o Banco Mundial lançou o  Plano de Ação sobre Adaptação e 
Resiliência  às Mudanças Climáticas para apoiar ainda mais os esforços dos países para 
adaptar e gerenciar os riscos climáticos e construir resiliência - a capacidade de se 



preparar para interrupções, recuperar-se de choques e crescer a partir de uma 
experiência perturbadora .   

O plano incluía o desenvolvimento de um novo sistema de classificação para melhorar o 
rastreamento do progresso global em adaptação e resiliência e para criar incentivos para 
se engajar em mais e melhor adaptação. Em janeiro de 2021, o  Sistema de Classificação 
de Resiliência  estava sendo testado em mais de 20 projetos do Banco Mundial em todas 
as regiões, cobrindo setores de desenvolvimento humano, infraestrutura e 
desenvolvimento sustentável. 

O novo sistema de classificação fornece orientação sobre o desenvolvimento de projetos 
resistentes ao clima e uma maneira de avaliar o que os projetos estão fazendo para 
aumentar a resiliência climática. O sistema avalia duas dimensões de resiliência, cada uma 
avaliada de C a A +: a resiliência do design do projeto - a capacidade do projeto de resistir 
aos impactos do clima e desastres - e também como as pessoas estão se tornando mais 
resilientes por meio do próprio projeto. 

Nesta entrevista, Stéphane Hallegatte, economista líder em mudanças climáticas do Banco 
Mundial, explica como o Sistema de Avaliação de Resiliência melhorará os projetos de 
desenvolvimento e ajudará os países a se adaptarem às mudanças climáticas.  

Qual é a história por trás do Sistema de Avaliação de Resiliência e qual problema ele está 
resolvendo? 

Acompanhamento e avaliação de projetos sempre fizeram parte do nosso trabalho. À 
medida que aumentamos nosso financiamento climático nos últimos cinco anos, 
introduzimos uma nova forma de medir quanto de nossos empréstimos tinha “co-
benefícios” climáticos. Mas, muito rapidamente, as pessoas começaram a sentir que essa 
métrica contava apenas parte da história. 

Uma das grandes lacunas na métrica que usamos atualmente é que ela agrega os esforços 
para tornar todos os projetos mais resilientes, o que costumamos chamar de integração, e 
os esforços dedicados a melhorar a resiliência e apoiar a adaptação. O Sistema de 
Classificação de Resiliência foi projetado para capturar essas duas dimensões de forma 
independente para melhor monitorar e pilotar nosso portfólio e relatar melhor o que 
estamos fazendo.   

Outro problema que o Índice de Resiliência ajuda a resolver é o desafio de monetizar as 
intervenções climáticas. Por exemplo, as intervenções que afetam a mudança de política e 
o planejamento em nível de sistema estratégico para aumentar os incentivos para a ação 
climática podem não se refletir em uma grande soma financeira, em comparação com um 
grande projeto de infraestrutura, mas podem ser potencialmente transformadoras. O 
sistema de classificação de resiliência ajuda a reconhecer esses tipos de projetos. 



Com este novo sistema, estamos tentando fazer mais do que simplesmente criar um 
sistema de monitoramento e uma métrica; também estamos tentando desenvolver uma 
orientação sobre como elaborar projetos. 

No momento, você pode encontrar projetos que estão fazendo um ótimo trabalho em 
termos de resiliência. Mas porque a metodologia é muito técnica (as pessoas nem sempre 
lêem o terceiro apêndice da documentação técnica do projeto), os tomadores de decisão 
ou investidores podem não ser capazes de identificar esses projetos e dar-lhes prioridade 
sobre outros, menos resilientes, projetos. Esperamos que, ao tornar uma classificação de 
projeto compreensível para quem não é especialista, com apenas uma letra - como A, B 
ou C - seja mais fácil ver quando uma equipe está fazendo um bom trabalho. E não estou 
falando apenas de equipes de projeto do Banco Mundial, mas também de fora. Bons 
projetos terão mais visibilidade, as equipes receberão mais recompensas por seus 
esforços e, portanto, terão incentivos mais fortes para fazê-lo. 

Acho que a chave é que começamos com um problema de medição e, ao tentar resolver 
esse problema, criamos mais do que apenas um sistema de monitoramento. Criamos 
orientações e ferramentas que as pessoas podem usar para desenhar melhores projetos 
de desenvolvimento e também estamos gerando incentivos ao tornar mais visível o bom 
trabalho realizado pelas equipes. 

Como funciona? Isso é fácil de usar? Como isso mudará a maneira como os projetos são 
concebidos e implementados? 

Um ponto importante a ser observado é que, quando estávamos desenvolvendo esta 
ferramenta, encontramos alguns projetos do Banco Mundial que seriam classificados 
como A + usando essa métrica. Portanto, a classificação mais alta não é um nível de 
perfeição louco e idealista. Existem exemplos de projetos best-in-class do ponto de vista 
da resiliência. O desafio é colocar todos os projetos no mesmo nível. 

No piloto dessa ferramenta, estamos trabalhando com pouco mais de 20 projetos que 
estão sendo desenhados. Em vez de chegar ao final do processo de desenvolvimento do 
projeto e atribuir uma classificação a esses projetos, estamos trabalhando com as equipes 
para obter uma classificação elevada, A ou A + em uma ou duas dimensões: a resiliência 
do design do projeto ( se é resiliente aos riscos das mudanças climáticas e desastres 
naturais); e a resiliência adquirida por meio dos resultados do projeto (se isso aumenta a 
resiliência das pessoas e do sistema mais amplo). Queremos que o piloto mostre não 
apenas que o sistema de classificação pode fornecer visibilidade, mas também se tornar 
uma orientação prática que as equipes podem usar para construir projetos melhores. 

Há coisas que as equipes devem fazer para obter uma boa classificação e essas coisas 
acontecem em diferentes estágios. O que é particularmente crítico é começar a considerar 
os riscos e a resiliência nos estágios iniciais de um projeto. O estágio da nota conceitual é 
quando você deseja filtrar as ameaças às quais um projeto pode ser exposto e também 



explorar as oportunidades de construir a resiliência dos beneficiários do projeto. Muitos 
dos projetos do piloto estão no estágio de concepção do projeto quando você tenta 
transformar as informações obtidas na triagem de risco e na exploração de oportunidades 
de resiliência em componentes reais do projeto. Por exemplo, se a triagem revelar que há 
um grande risco de inundação, provavelmente você precisará incluir um componente de 
gerenciamento de risco de inundação no projeto. Se a sua exploração de oportunidades 
de resiliência sugere que você pode tornar a população mais resiliente construindo 
drenagem de pequena escala em uma favela, então você desejará adicionar este 
componente de drenagem na fase de preparação do projeto. 

Para obter a classificação mais alta no Sistema de Classificação de Resiliência, você precisa 
mostrar na avaliação do projeto e na análise econômica e financeira do projeto que os 
riscos climáticos não ameaçam a viabilidade do projeto. Você também deve explicar como 
o projeto está construindo a resiliência da população, o que significa explicar a que a 
população é vulnerável e como as pessoas ficarão menos vulneráveis depois que seu 
projeto for concluído. Se o projeto documentar tudo isso, pode obter uma classificação 
elevada. Esse é o nosso objetivo no piloto. Se funcionar, o objetivo é fazer isso para todos 
os nossos projetos. 

"No final das contas, o objetivo não é apenas avaliar projetos, é fazer bons projetos." - 
Stéphane Hallegatte, Economista-Chefe de Mudanças Climáticas do Banco Mundial 

Como o sistema de classificação mudará a maneira como elaboramos e implementamos 
projetos? 

Não queremos apenas que as pessoas pensem mais sobre os riscos climáticos, também 
queremos que elas pensem nisso mais cedo. Um problema comum ao longo do 
desenvolvimento é que o risco climático é considerado muito tarde no 
processo.  Considere, por exemplo, um novo desenvolvimento urbano que não considerou 
o risco de inundação até o final do projeto. A única coisa que você pode fazer nesse 
estágio é implementar uma proteção muito cara - você adiciona infraestrutura como 
diques, fortalece prédios, aumenta os drenos ao redor das estradas - e tudo isso torna 
tudo muito caro. Se você trouxer esse pensamento durante a fase de conceito, você 
poderia simplesmente construir seu novo desenvolvimento em outro lugar e não teria que 
custar mais. Você pode reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência de forma muito 
barata se pensar sobre o risco desde o início. Um dos objetivos deste trabalho é garantir 
que a mudança climática esteja no centro do desenvolvimento do projeto e não seja uma 
reflexão tardia.  Em vez de verificar os riscos no final, eles são considerados em todas as 
etapas do pipeline. 

O sistema de classificação vinculará as equipes de projeto às informações necessárias para 
tomar boas decisões? 



Sim. A criação de um sistema de classificação cria um incentivo. Há também o lado da 
oferta da equação, que exige ferramentas fáceis de serem usadas pelas equipes de 
projeto ao considerar os riscos climáticos. Deve-se ser capaz de fazer isso sem ser um 
especialista em mudanças climáticas. Isso faz parte do objetivo. Percebemos desde o 
início que as pessoas normalmente não possuem as ferramentas para atingir os níveis de 
classificação mais altos. Então, paralelamente, estamos criando documentos de 
orientação e uma ferramenta de teste de estresse de risco para ajudar as equipes a fazer o 
trabalho que lhes pedimos. A ferramenta fornece acesso a informações climáticas de 
diversos portais e coloca essas informações em um formato necessário para a análise 
econômica do projeto de forma que não seja necessário ter um doutorado em ciências do 
clima para fazê-lo. No final das contas, o objetivo não é apenas avaliar projetos, é fazer 
bons projetos. 

Outros bancos multilaterais de desenvolvimento ou o setor privado podem usar o Sistema 
de Avaliação de Resiliência? 

O objetivo era desenvolver um sistema de classificação que pudesse ser usado por outras 
pessoas e se tornasse um padrão. Para outras agências de desenvolvimento, seria 
relativamente simples. Eles teriam que ajustar a maneira como isso é feito para seus 
próprios processos e seu pipeline de projeto, mas a maneira como eles olham para este 
problema é muito semelhante. Esperamos poder trabalhar todos juntos para garantir que 
a metodologia seja ajustada para atender às necessidades e restrições de várias 
organizações. 

A forma como o sistema de classificação é implementado pelo setor privado 
provavelmente será um pouco diferente, mas os objetivos e as necessidades são 
semelhantes. Os projetos do setor privado também precisam considerar os riscos 
climáticos em seu desenho, e os investidores privados têm pedido padrões e métricas 
simples para ajudá-los a selecionar os melhores projetos de uma perspectiva de 
resiliência. Uma grande diferença é que o Banco Mundial é tanto o desenvolvedor do 
projeto quanto o investidor, o que facilita o compartilhamento de informações. No setor 
privado, o desenvolvedor do projeto e os investidores são entidades diferentes, que criam 
restrições específicas. Esperamos que nossas ferramentas possam ser adaptadas às suas 
necessidades, e já estamos trabalhando com parceiros do setor privado para avançar 
nessa direção. 

O sistema de classificação pode ser usado também por governos e autoridades locais, 
como municípios, para informar seus próprios projetos e investimentos. Uma das coisas 
que estamos tentando fazer é ver se essa ferramenta pode fazer parte dos sistemas de 
gerenciamento de investimentos em projetos que os governos usam para gerenciar seus 
próprios projetos. Se formos capazes de fazer isso, o sistema de classificação poderia ser 
aplicado a todos os projetos de um país, além dos projetos apoiados por instituições de 
desenvolvimento, e isso seria a virada de jogo completa. 



FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/519821547481031999/The-World-Bank-Groups-
Action-Plan-on-Climate-Change-Adaptation-and-Resilience-Managing-Risks-for-a-More-Resilient-
Future.pdf 

 

Sistema de Avaliação de Resiliência: Uma Metodologia 
para Construir e Rastrear Resiliência às Mudanças 
Climáticas - Um Resumo 

Resiliência é a capacidade de se preparar para interrupções, se recuperar de choques e 
crescer a partir de uma experiência interruptiva. O Grupo Banco Mundial desenvolveu um 
Sistema de Classificação de Resiliência que fornece orientação e critérios específicos para 
avaliar a resiliência em duas dimensões complementares. 1. A resiliência do projeto avalia 
a confiança de que os resultados esperados do investimento serão alcançados, com base 
no fato de um projeto ter considerado os riscos climáticos e de desastres em seu desenho, 
incorporado medidas de adaptação e demonstrado viabilidade econômica apesar dos 
riscos climáticos. 2 A resiliência por meio do projeto avalia a contribuição de um projeto 
para as vias de desenvolvimento adaptativo com base no fato de os investimentos serem 
direcionados a aumentar a resiliência climática na comunidade ou setor em geral. Os 
objetivos do Sistema de Classificação de Resiliência são:  

(a) Informar melhor os tomadores de decisão, investidores e outras partes 
interessadas sobre a resiliência de projetos e investimentos; 

(b) Criar incentivos para uma adaptação climática mais ampla e eficaz por meio de 
maior transparência e divulgação mais simples;  

(c) Identificar as melhores práticas para permitir que as lições comprovadas sobre 
resiliência sejam ampliadas em todos os setores e países;  

(d) Orientar os desenvolvedores de projetos sobre as melhores maneiras de gerenciar 
riscos e melhorar a qualidade dos projetos, ao mesmo tempo que permite 
flexibilidade para diferentes contextos setoriais e nacionais. A metodologia de 
classificação de resiliência, de C a A + em cada dimensão, pode servir como um 
guia para instituições, participantes do setor público e privado. 

FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35039/Resilience-Rating-
System-A-Methodology-for-Building-and-Tracking-Resilience-to-Climate-Change-A-
Summary.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

 



 

Um método exato para quantificar a confiabilidade das 
declarações de fim da epidemia em tempo real 

Neste estudo, os pesquisadores desenvolvem e testam um método novo e exato baseado 
em dados para otimizar o momento das declarações de fim da epidemia. A abordagem 
deles converte as observações de casos infectados até um determinado momento em 
uma previsão da probabilidade de que a epidemia tenha terminado naquele 
momento. Usando esse método, os autores quantificam a confiabilidade das declarações 
de fim da epidemia em tempo real, sob vigilância de casos ideais, mostrando que pode 
depender fortemente dos números de infecções anteriores. Eles então provam que a 
omissão de compensar questões práticas como a subnotificação e importação de casos 
que variam no tempo resulta necessariamente em declarações prematuras e atrasadas, 
respectivamente. 

FONTE:https://storage.googleapis.com/plos-corpus-prod/10.1371/journal.pcbi.1008478/2/pcbi.1008478.pdf?X-Goog-
Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=wombat-sa%40plos-
prod.iam.gserviceaccount.com%2F20210206%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20210206T232315Z&X-Goog-
Expires=3600&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-
Signature=008fa4934e41bcb61c1ef51674c53685104d42f9e43f82c51c1fa2a1b78fe6b071850f6fddbd2bf17caac8fda3438af32b7372557
cfed92035463616f86b0900bf9baf5f50cd6fa7bf5e9b26babaca0e2ce7d57aa0f57d96790229d371282be4b914dcfbc59758446ca23b442
d6b3f482d4b74d31c696cb38c97b43e9227846b891837b9c5ab744cb672682eb58650c6a35097fbf11c810f41821e636715ed13fa281f7fc
1f4a356eef9619d181cadd0c5d84fe4ead1ca57677194cd8e69be1b8d5e8d7219f65a896c02c38d261062a1e9914b86f088f485c75f3b0d0
a44b59543951946e59315274519d5261d7e1e82769d16b8b918e452b8681ce4d6caa47e 

 

Uma perspectiva multirriscos das ciências da terra na 
pandemia de COVID-19: o potencial para crises 
simultâneas e em cascata 

Este artigo destaca a necessidade de decretar contramedidas COVID-19 antes dos 
aumentos sazonais dos perigos naturais. Os autores argumentam que a inclusão de dados 
de risco natural em modelos epidemiológicos COVID-19 poderia melhorar a base de 
evidências para: 

 informar a política contemporânea em diversos cenários de riscos múltiplos, 
definindo e abordando lacunas nas estratégias de preparação para desastres e 
recursos; e 

 implementação de uma abordagem de sistemas de planejamento futuro nas 
estratégias contemporâneas de mitigação COVID-19. 



As recomendações fornecidas destinam-se a ajudar os governos e seus conselheiros a 
desenvolver estratégias de redução de risco para perigos naturais e em cascata durante a 
pandemia COVID-19: 

1. Fazer uso extensivo de modelos híbridos de pandemia e desastre natural; 
2. Faça uso extensivo de previsão do tempo e modelos de previsão sazonal; 
3. Redesenhar as respostas das políticas a diferentes perigos naturais; 
4. Agências de apoio que trabalham em regiões em desenvolvimento para gerenciar 

os esforços de socorro. 

FONTE:https://www.essoar.org/pdfjs/10.1002/essoar.10502915.2 

 

3 mudanças para avançar na adaptação e resiliência em 
2021 

Por Manish Bapna e Christina Chan 

A pandemia COVID-19 não quebrou o mundo, mas sim revelou um mundo já quebrado. A 
COVID-19 e a crise climática expuseram a fragilidade das economias e sociedades, 
alterando a vida das pessoas em todo o mundo e, em particular, 
prejudicando  comunidades  e  países vulneráveis que já enfrentam múltiplos desafios . 

Este ano trará muitos dos mesmos desafios do ano passado e descobrirá novos. Os 
governos precisarão distribuir vacinas de maneira rápida e justa, criar empregos e 
revigorar o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que promovem um futuro mais 
inclusivo, sustentável e resiliente. Todos os países precisarão mobilizar financiamento e os 
países ricos precisarão aumentar o apoio aos países vulneráveis para ajudar o mundo a se 
adaptar aos impactos das mudanças climáticas. 

A  Cúpula de Adaptação ao Clima  (CAS), de 25 a 26 de janeiro, oferece o primeiro passo 
importante de 2021 para lidar com o COVID-19 e o clima juntos. Sediado pela Holanda, a 
Cúpula reúne partes interessadas globais, nacionais e locais para entregar uma agenda de 
ação de adaptação que tornará o mundo mais resistente aos efeitos da mudança climática 
e outras crises. 

Governos nacionais e organizações internacionais devem usar este ano para mudar suas 
políticas e investimentos para apoiar as pessoas mais vulneráveis. Se bem feitas, essas 
mudanças podem não apenas ajudar a lidar com os impactos climáticos, mas também 
ajudar a lidar com os riscos econômicos e de saúde enfrentados por essas comunidades. 



Aqui estão três mudanças-chave que eles devem realizar para promover a adaptação e a 
resiliência em 2021, todas as quais terão destaque na Cúpula de Adaptação ao Clima: 

1. Avançar o financiamento do clima para países e comunidades vulneráveis 

A mudança climática pode empurrar  mais de 130 milhões de pessoas nos países em 
desenvolvimento  abaixo da linha de extrema pobreza até 2030. COVID-19 está 
exacerbando essa tendência, já que a pandemia pode empurrar mais   100 milhões a 150 
milhões de pessoas  abaixo da linha de extrema pobreza até o final de este ano. 

Para fazer frente a essas crises, os países doadores, bancos multilaterais de 
desenvolvimento e fundos climáticos devem aumentar o volume e garantir maior 
previsibilidade do financiamento da adaptação. O aumento do financiamento climático 
pode combater a pobreza trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos para 
países e comunidades na linha de frente dos impactos climáticos. Por exemplo, investir $ 
250 a $ 500 por hectare em melhores práticas agrícolas de sequeiro  poderia aumentar a 
produção de cereais em 70% a 140% , trazendo bilhões de dólares em benefícios 
econômicos líquidos. 

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres,  recentemente pediu a  todos os 
doadores e bancos de desenvolvimento que aumentassem a parcela do financiamento de 
adaptação e resiliência para pelo menos 50% de seu financiamento climático até a COP26 
em novembro de 2021. Isso deve ser uma prioridade. 

Os países doadores também devem garantir que o financiamento da Assistência Oficial ao 
Desenvolvimento (ODA) não seja reduzido em meio às consequências econômicas do 
COVID-19. Tal tendência prejudicaria significativamente a capacidade dos países de 
reduzir as causas subjacentes da vulnerabilidade, não apenas às mudanças climáticas, mas 
também aos riscos econômicos e de saúde. 

Parte desse financiamento deve fluir para soluções baseadas na natureza, que atualmente 
recebem muito pouco financiamento. O ambiente natural pode ser uma das soluções mais 
eficazes para proteger as comunidades dos impactos climáticos como tempestades e 
inundações, sequestrando carbono e melhorando a saúde humana. Soluções baseadas na 
natureza também podem ser  fundamentais para as recuperações de COVID-19 , 
proporcionando empregos e gerando crescimento econômico de forma a proteger e 
restaurar os sistemas naturais dos quais as economias dependem. 

O WRI e os Consultores de Finanças Climáticas estão liderando a primeira avaliação do 
cenário atual de financiamento público internacional de soluções baseadas na natureza 
para adaptação. A avaliação, a ser divulgada em fevereiro, quantificará os fluxos de 
financiamento atuais e identificará abordagens inovadoras para aumentar a escala e a 
eficácia do financiamento. 



2. Integrar os riscos climáticos nas decisões de política, investimento e orçamento 

Para que os países se preparem para os impactos climáticos, eles precisam garantir que os 
riscos que enfrentam sejam totalmente compreendidos e refletidos nas decisões que os 
atores públicos e privados tomam. Os países devem começar a incorporar esses riscos em 
políticas e a traduzi-los em investimentos locais, caso contrário, correm o risco de se expor 
a custos e sofrimentos evitáveis. 

Alguns países estão integrando os riscos climáticos às políticas e planos, mas ainda existe 
uma grande lacuna de implementação. Uma  revisão  de 2018 de mais de 100 esforços de 
integração concluiu que muitos governos integraram a adaptação em políticas e planos 
setoriais, mas apenas metade deles relatou projetos e atividades concretos. 

Os planos de recuperação do COVID-19 oferecem uma oportunidade para começar a 
construir resiliência. Uma recuperação mais  resiliente pode ter vários benefícios , como 
evitar a perda de impactos climáticos, abordar as causas subjacentes de desigualdade e 
pobreza e reduzir a propagação de doenças infecciosas. 

Alguns líderes estão dando passos à frente, mas ainda é  muito lento e insuficiente para 
enfrentar a escala do desafio. O WRI está desenvolvendo uma análise inédita sobre até 
que ponto os países estão incorporando a resiliência climática em seus pacotes de 
estímulo. Os resultados preliminares revelam que alguns países estão usando gastos de 
estímulo para construir resiliência às mudanças climáticas. Menos de um terço dos 66 
países incluídos na análise estão tomando pelo menos uma medida concreta para 
fortalecer a resiliência climática em um determinado setor ou área, e apenas um quinto 
dos 66 países analisados desejam fazer da resiliência climática um objetivo de estímulo 
mais amplo. Os países que já consideram e integram o risco climático e a resiliência em 
suas decisões de planejamento e financiamento têm maior probabilidade de ter integrado 
essas preocupações em suas respostas a estímulos. 

Essas descobertas preliminares ressaltam a importância de os ministérios centrais 
compreenderem os riscos climáticos e os benefícios da adaptação, bem como aumentar 
sua capacidade de integrar a resiliência climática ao planejamento de longo prazo, projeto 
de investimento, processos orçamentários e aquisições. Com esse objetivo em mente, o 
WRI pretende lançar um novo programa na COP26 em novembro para ajudar os 
ministérios centrais, especialmente dos países africanos e do G20, a integrar o risco 
climático. 

3. Investir na adaptação conduzida localmente 

Os atores locais têm o conhecimento e a experiência para fornecer soluções que lhes 
permitirão responder aos impactos das mudanças climáticas, embora a população local 
enfrente desafios no acesso a financiamento e muitas vezes é deixada de fora das 
decisões que os afetam. Os governos nacionais e agências doadoras devem tomar 



medidas para corrigir isso, garantindo que o financiamento chegue às comunidades 
locais. Eles também devem fortalecer o papel das comunidades locais e governos na 
concepção do programa e nas decisões de financiamento para que tenham o poder de 
identificar, priorizar, implementar e monitorar soluções de adaptação climática. 

O WRI e o Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED) - 
juntamente com o BRAC, Slum Dwellers International, Centro Internacional para 
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento (ICCCAD) e a Comissão Huairou - desenvolveram 
um conjunto de princípios para adaptação liderada localmente, envolvendo dezenas de 
parceiros em um processo de um ano. No CAS, mais de 40 organizações 
se  comprometeram a : 

 Devolvendo a tomada de decisão ao nível apropriado mais baixo. 
 Enfrentar as desigualdades estruturais enfrentadas por mulheres, jovens, pessoas 

com deficiência, pessoas deslocadas, povos indígenas e grupos étnicos excluídos. 
 Fornecimento de financiamento por meio de modalidades de acesso mais simples, 

bem como horizontes de financiamento de prazo mais longo e mais previsíveis. 
 Investir em capacidades locais para deixar um legado institucional. 
 Construindo uma compreensão robusta do risco climático e da incerteza. 
 Apoiando programação e aprendizagem flexíveis. 
 Garantir transparência e responsabilidade para os atores locais. 
 Facilitando a ação colaborativa e o investimento. 

Esses princípios devem ser aplicados a vários setores e áreas de foco, orientando os 
esforços de adaptação para garantir que as comunidades locais tenham o apoio e os 
recursos de que precisam. 

Na agricultura, o WRI está ajudando a colocar em prática esses princípios de adaptação 
liderados localmente. O WRI está trabalhando com o CGIAR, a maior instituição de 
pesquisa agrícola do mundo, para garantir que sua proposta de Iniciativa de Dois Graus 
não seja apenas centrada no clima, mas também orientada pela demanda e responda às 
prioridades dos agricultores, pescadores e pastores. O WRI e o CGIAR organizaram mais 
de 50 sessões de escuta com um conjunto diversificado de partes interessadas, levando 
às  principais conclusões como o fortalecimento da cocriação de pesquisa e 
desenvolvimento agrícola para que uma gama mais ampla de interessados receba 
soluções que os beneficiem, e a promoção de sistemas de inovação mais inclusivos, 
informados sobre o clima e tolerantes ao risco. Além disso, o WRI - em parceria com o 
Programa Mundial de Alimentos, Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável, Universidade de Columbia e o Centro Global de Adaptação - também está 
desenvolvendo um “plano de investimento”, a ser publicado em abril, para facilitar os 
serviços de consultoria climática digital para 300 milhões de pequenos produtores. O 
projeto pede investimentos em tais serviços para promover equidade, cocriação, 
transparência e responsabilidade. 



O WRI também está ajudando as cidades, que estão na linha de frente tanto do COVID-19 
quanto dos impactos climáticos, a construir resiliência. Para ajudar as cidades a construir 
um futuro mais inclusivo e resiliente ao clima, o WRI e os principais parceiros - incluindo 
Rede de Cidades Resilientes, UN-Habitat e o Centro Global de Adaptação - estão lançando 
o programa  1,000 Cities Adapt Now  no CAS, que visa acelerar a adaptação em 1.000 
cidades até 2030. O programa se concentrará na implementação de um pacote 
abrangente de medidas de adaptação - incluindo investimentos em soluções baseadas na 
natureza, resiliência hídrica urbana, capacitação e muito mais - com foco em comunidades 
vulneráveis. 

Fazendo da adaptação uma prioridade máxima em 2021 

A Cúpula de Adaptação do Clima é o primeiro de vários momentos importantes durante 
2021. Outros momentos que podem servir para acelerar a ação e o apoio à adaptação 
incluem um evento de clima e desenvolvimento sediado pelo Reino Unido em março, uma 
cúpula de líderes do clima patrocinada pelo governo Biden dos Estados Unidos em abril, a 
Cúpula do G7 em junho, a Cúpula do G20 em outubro e o clima COP26 em novembro. A 
próxima COP climática, a COP27, acontecerá na África e a adaptação continuará sendo um 
tema central. 

Este é um ano “decisivo” para o avanço das ações de adaptação. À medida que os países 
lidam com as crises de saúde, economia e mudanças climáticas, a Cúpula de Adaptação do 
Clima serve como um marco importante em 2021. Enquanto o mundo continua tentando 
se recuperar da pandemia, ele deve reconhecer as vulnerabilidades do sistema 
existente. A implementação bem-sucedida dessas três mudanças desempenhará um papel 
central na criação de um futuro mais seguro, saudável e resiliente para todos. 

FONTE:https://www.wri.org/blog/2021/01/3-shifts-advance-adaptation-and-resilience-
2021?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WRI_News_and_Views+%28WRI+Insights+Blog%2C+
News%2C+and+Publications+%7C+World+Resources+Institute%29 

 
 

O impacto do COVID-19 no tratamento do câncer foi 
"profundo", alerta a agência de saúde da ONU  
 
Mais de um ano desde o início da nova crise do coronavírus , seu impacto no tratamento 
do câncer foi gritante, com "50 por cento dos governos (tendo) serviços oncológicos 
parcial ou totalmente interrompidos por causa da pandemia", disse o Dr. André Ilbawi, 
da OMS do Departamento de Doenças Não Transmissíveis. 



“Atrasos no diagnóstico são comuns. As interrupções na terapia ou abandono 
aumentaram significativamente ”, continuou ele, acrescentando que isso provavelmente 
teria um impacto no número total de mortes por câncer nos próximos anos.   

Pressão para entregar  

“Os profissionais de saúde estão sob grande estresse para prestar serviços e há reduções 
significativas no número de inscrições em pesquisas e ensaios clínicos. Para dizer de forma 
simples, as consequências da pandemia nos esforços de controle do câncer foram 
profundas ”.  

Um número não especificado de países "de todos os níveis de renda" foi afetado, 
continuou o médico da OMS, embora algumas nações mais ricas tenham conseguido 
conter os efeitos da pandemia, incluindo a Holanda, onde programas especiais foram 
criados para acelerar o acesso a diagnóstico de câncer e tratamento para aqueles com 
sintomas.   

Em meio à incerteza sobre qual vacina COVID-19 pode ser mais adequada para pacientes 
com câncer, dada a maior vulnerabilidade de alguns indivíduos, o Dr. Ilbawi disse que os 
dados dos ensaios clínicos de vacinas em andamento ainda não foram publicados.  

“Nós reconhecemos que os pacientes com câncer estão sendo observados nesses ensaios 
clínicos porque as evidências mostraram que os pacientes com câncer estão em maior 
risco de morbidade e mortalidade relacionadas ao COVID devido à sua imunossupressão”, 
disse ele.  

Emissão de trilhões de dólares   

De acordo com a OMS, o ônus econômico do câncer para as comunidades é enorme e está 
aumentando; em 2010, seu custo foi estimado em US $ 1,16 trilhão.  

“Em 2020, o número de pessoas diagnosticadas com câncer globalmente chegou a 19,3 
milhões, com o número de pessoas morrendo aumentando para 10 milhões”, disse o Dr. 
Ilbawi.  

De acordo com a agência, houve 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama em 2020, 
representando quase 12 por cento de todos os casos de câncer. É também a principal 
causa de morte por câncer em todo o mundo entre as mulheres.  

Falando via Zoom em Genebra antes do  Dia Mundial do Câncer  nesta quinta-feira, o Dr. 
Ilbawi observou que "pela primeira vez, o câncer de mama agora constitui o câncer de 
ocorrência mais comum em todo o mundo, seguido pelo pulmão, que historicamente tem 
sido a principal causa de câncer e terceiro colorretal ”.  

Carga mundial   



O funcionário da OMS alertou que o ônus do câncer deverá aumentar ainda mais nos 
próximos anos por uma série de razões, incluindo o crescimento populacional, com o 
número de novos casos em todo o mundo em 2040 provavelmente 47 por cento maior do 
que em 2020.   

Os maiores aumentos ocorrerão em países de baixa e média renda, onde o diagnóstico em 
estágio avançado e a falta de acesso a diagnósticos e tratamentos de qualidade e 
acessíveis são comuns, disse a agência da ONU em um comunicado.  

Destacando os esforços para combater o câncer cervical, a OMS observou que é o quarto 
câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, com uma estimativa de 604.000 
novos casos em 2020 e 700.000 casos e 400.000 mortes previstas em 2030.   

Pacientes de países mais pobres são afetados desproporcionalmente, com quase 90 por 
cento das mortes globais em 2020 por câncer cervical ocorrendo em nações de baixa e 
média renda.  

Diagnosticar e tratar rapidamente  

Ressaltando os benefícios do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, a agência de 
saúde da ONU apelou para uma melhor disponibilidade da vacina contra o papilomavírus 
humano ( HPV ) e abordagens de baixo custo para o rastreamento e tratamento de pré-
câncer "antes que progrida para câncer invasivo", além de novos abordagens ao 
treinamento cirúrgico.   

“Para entrar no caminho da eliminação do câncer cervical, devemos atingir três metas até 
2030: 90 por cento das meninas totalmente vacinadas com a vacina contra o HPV até os 
15 anos de idade, 70 por cento das mulheres examinadas por meio de um teste de alto 
desempenho por idade 35 e novamente por 45 e 90 por cento das mulheres identificadas 
com câncer cervical tratadas ”, disse a OMS.  

Atingir essas metas levaria a um declínio de casos de mais de 70% até 2050 e ajudaria a 
evitar 4,5 milhões de mortes por câncer cervical. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2021/02/1083552 
 

 
Vacinas Covid-19: Brasil, Angola e Moçambique líderam 
números da Covax entre lusófonos 
Economias de rendas baixa e média já conhecem a distribuição detalhada de vacinas 
contra a Covid-19 a ser feita por país. O processo deve acontecer no primeiro e segundo 
trimestres deste ano.  



A previsão foi publicada pela iniciativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, Covax. A 
parceria envolve a Aliança de Vacinas Gavi e a Coalizão para Inovações em Preparação 
para Epidemias, Cepi.  

Doses  

A distribuição cobre 240 milhões de doses da vacina AstraZeneca / Oxford licenciada para 
o Serum Institute of India, Astrazeneca / SII. Outros 96 milhões de unidades fazem parte 
do acordo separado fechado entre a biofarmacêutica e a Aliança Gavi. Há também uma 
previsão geral de 1,2 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech sob uma Lista de Uso de 
Emergência da OMS.  

Lusófonos  

Entre os países lusófonos, o Brasil receberá 10.672.800 doses da chamada 
Astrazeneca/SKBio. Do mesmo produto, Timor-Leste terá 100.8 mil unidades.  

Angola deve receber mais de 2,5 milhões de doses da vacina Astrazeneca/ SII. Deste 
mesmo produto, Cabo Verde terá 108 mil unidades, Guiné-Bissau 144 mil, São Tomé e 
Príncipe 96 mil e para Moçambique serão enviadas 2.424.000 doses do produto.  

De acordo com especialistas da Covax, as doses totais do imunizante cobrem, em média, 
3,3% da população total dos 145 países participantes que recebem doses de pelo menos 
um fabricante na lista publicada.  

A alocação obedece à meta do mecanismo de atingir pelo menos 3% de cobertura 
populacional em todos os países no primeiro semestre do ano. Para a Covax, esse total é 
“o suficiente para proteger os grupos mais vulneráveis, como profissionais de saúde.”  

Passo importante  

O mecanismo realçou ainda a expectativa da parceria global em relação à publicação dos 
dados, agora compartilhados com todas as economias participantes, como “um primeiro 
passo importante”.  

O propósito da Covax é fornecer aos governos e líderes de saúde pública as informações 
necessárias para implementar medidas práticas para o fornecimento de doses antecipadas 
e um lançamento nacional bem-sucedido de vacinas. 

Acesso  

Reagindo ao anúncio, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, disse ter 
concluído um acordo de fornecimento de longo prazo com o Serum Institute da Índia para 
vacinas contra a Covid-19 .  

O entendimento prevê “o acesso a dois produtos de vacina por meio de transferência de 
tecnologia da Astrazeneca e Novavax”.  O Unicef e parceiros, incluindo a Organização Pan-



Americana da Saúde, Opas, terá acesso a até 1,1 bilhão de doses de vacinas para cerca de 
100 países de baixa e média baixa rendas no valor de cerca de US$ 3 a dose.   

Para a agência, o acordo é de grande valor para os doadores da Covax e uma forte 
demonstração de um dos princípios fundamentais da iniciativa de que, juntando recursos, 
se pode negociar coletivamente para obter melhores resultados.  
 FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740492 

 

Cientistas pedem compartilhamento totalmente aberto de dados do 
genoma do coronavírus 

Outros pesquisadores dizem que as restrições na maior plataforma de genoma SARS-CoV-
2 encorajam o compartilhamento rápido enquanto protegem os direitos dos provedores 
de dados. 
Centenas de cientistas estão pedindo que os dados do genoma do SARS-CoV-2 sejam 
compartilhados mais abertamente para ajudar a analisar como as variantes virais estão se 
espalhando pelo mundo. 

Os pesquisadores postaram um grande número de sequências do genoma SARS-CoV-2 
online desde janeiro de 2020. A plataforma de compartilhamento de dados mais popular, 
chamada GISAID , agora hospeda mais de 450.000 genomas virais; Soumya Swaminathan, 
o cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), chamou isso de uma “virada de 
jogo” na pandemia. Mas não permite que as sequências sejam compartilhadas 
publicamente, o que está dificultando os esforços para entender o coronavírus e o rápido 
aumento de novas variantes, argumenta Rolf Apweiler, codiretor do European 
Bioinformatics Institute (EBI) perto de Cambridge, Reino Unido, que hospeda seu próprio 
grande banco de dados de genoma que inclui sequências SARS-CoV-2. 

“A abertura dos dados da sequência SARS-CoV-2 é crucial para a resposta rápida contra a 
maior ameaça à saúde para a humanidade em muito, muito tempo”, disse Apweiler. 

Em uma carta divulgada em 29 de janeiro, Apweiler e outros conclamam os pesquisadores 
a postar seus dados de genoma em um de uma tríade de bancos de dados que não impõe 
nenhuma restrição à redistribuição de dados: o GenBank dos EUA, o European Nucleotide 
Archive (ENA) da EBI e o DNA Data Bank of Japan, que são coletivamente conhecidos 
como International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) . 

Qualquer pessoa pode acessar anonimamente os dados do INSDC e usá-los como quiser, 
mas o GISAID exige que os usuários confirmem sua identidade e concordem em não 
republicar os genomas do site sem permissão do provedor de dados. Isso significa que os 



estudos baseados em dados GISAID - como aqueles que criam árvores evolutivas que 
analisam como as variantes do SARS-CoV-2 estão relacionadas - não podem publicar 
dados completos para que outros possam verificar facilmente suas análises ou 
desenvolver ainda mais seus conjuntos de dados. Eles devem direcionar os leitores de 
volta ao site GISAID. 

A carta diz que a comunidade científica deve “remover as barreiras que restringem o 
compartilhamento efetivo de dados”, mas não menciona especificamente o GISAID. É 
assinado por mais de 500 cientistas, incluindo o Nobel de química de 2020, Emmanuelle 
Charpentier, e o chefe do Consórcio COVID-19 Genomics UK, Sharon Peacock. Onde os 
cientistas já criaram submissões para outras bases de dados, a carta afirma, “essas 
submissões devem continuar em paralelo”. 

Recurso não é falha 

Muitos pesquisadores que trabalham com o GISAID afirmam que seus termos de acesso 
são benéficos, pois incentivam pesquisadores hesitantes a compartilhar dados online 
rapidamente, sem medo de que outros usem os resultados sem crédito. “A razão pela 
qual tantos laboratórios forneceram genomas SARS-CoV-2 para GISAID é precisamente 
por causa do acordo de acesso de dados que restringe o compartilhamento público”, diz 
Sebastian Maurer-Stroh, bioinformático da Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa de 
Cingapura. GISAID trabalhou com muitos laboratórios para ajudá-los a compartilhar 
dados, diz ele. 

GISAID significa Iniciativa Global sobre Compartilhamento de Dados da Gripe Aviária; um 
consórcio internacional de pesquisadores ajudou a montá-locomo uma fundação sem fins 
lucrativos em 2008, para abordar a relutância dos pesquisadores em compartilhar dados 
sobre cepas de influenza. Algumas nações, incluindo a Indonésia, um hotspot para a gripe 
aviária, temiam que as empresas farmacêuticas criassem medicamentos e vacinas usando 
os dados da sequência, sem creditar os fornecedores de dados originais ou compartilhar 
os benefícios do trabalho com eles. Mas eles foram persuadidos a compartilhar 
sequências rapidamente no GISAID; em março de 2013, por exemplo, a China publicou 
sequências da gripe aviária H7N9 no banco de dados no mesmo dia em que informou à 
OMS sobre três infecções em pessoas. “O GISAID incentiva e incentiva o 
compartilhamento de dados em tempo real por partes que, de outra forma, estariam 
relutantes em compartilhar, garantindo que eles mantenham seus direitos sobre seus 
dados”, disse um porta-voz da iniciativa. 

“Essa questão não é apenas sobre ciência, mas também sobre soberania e equidade”, diz 
Marie-Paule Kieny, pesquisadora de vacinas do INSERM, o instituto nacional francês de 
pesquisa em saúde em Paris. “GISAID capacita o fluxo rápido de dados da sequência SARS-
CoV-2 com impacto máximo”, diz ela, porque os cientistas que depositam as sequências 
podem confiar que seus direitos serão respeitados pelos usuários dos dados. 



Senjuti Saha, uma microbiologista que trabalha com genomas SARS-CoV-2 na Child Health 
Research Foundation em Dhaka, diz que aprecia o pedido de dados abertos além do que 
GISAID oferece, mas teme que isso possa dissuadir ainda mais os pesquisadores de baixo e 
médio - os países de renda (LMICs) carreguem dados até que os analisem. Durante a 
pandemia, ela diz, alguns LMICS começaram a fazer mais sequenciamento viral, embora os 
laboratórios muitas vezes não tenham infraestrutura computacional. Ela diz que viu dados 
de coronavírus LMIC retirados do contexto por acadêmicos em países mais ricos que não 
consultam ou dão crédito aos provedores de dados. “Realmente queremos compartilhar 
nossos dados, mas é doloroso e desmotivador saber que trabalhamos tanto para gerar 
dados, mas não recebemos o crédito por isso”, diz ela. 

A carta, diz Kieny, “parece-me uma iniciativa de países europeus e de alta renda não 
totalmente informados sobre a necessidade crítica de garantir que os países com poucos 
recursos aceitem compartilhar sequências livremente, de modo que o impacto sobre a 
saúde pública do sequenciamento de patógenos como o SARS-CoV-2 é maximizado ”. 

O chefe da ENA, Guy Cochrane, diz que a EBI está ciente das questões globais em torno de 
dados e compartilhamento de benefícios, e está ativamente envolvida na busca de 
mecanismos de compartilhamento de benefícios que capacitem os países no sul global e 
mantenham os dados abertos. Mas mesmo os países europeus com bons recursos 
poderiam fazer mais para compartilhar seus dados abertamente, diz ele. 

Desafios de dados 

Alguns pesquisadores disseram à Nature que, além dos argumentos sobre equidade e 
abertura, há um problema com o controle diferencial do GISAID sobre como os usuários 
registrados podem baixar seus dados. Alguns usuários devem baixar arquivos em 
pequenos lotes, por exemplo, mas outros podem obter um conjunto de dados inteiro em 
massa com a aprovação GISAID. O porta-voz do GISAID diz que é porque a iniciativa 
precisa saber quem está usando seus dados e por que motivo, para que nada seja 
redistribuído erroneamente. 

Cochrane acrescenta que outro desafio com a plataforma GISAID é que os pesquisadores 
postam 'assemblies' - ou reconstruções - de genomas virais a partir de pedaços de dados 
lidos em máquinas de sequenciamento, em vez de dados brutos. A montagem sempre 
envolve alguma interpretação de erros inevitáveis no processo de sequenciamento, diz 
Cochrane, e isso pode levar ao que parecem mutações em um genoma que são na 
verdade artefatos de sequenciamento. O acesso aos dados brutos de muitos genomas 
ajuda os cientistas a investigar essas questões, e Cochrane diz que os pesquisadores 
devem compartilhar seus dados de sequenciamento brutos e montados, o que eles 
podem fazer no INSDC, mesmo que também postem no GISAID. Maurer-Stroh, no 
entanto, diz que GISAID está ciente de tais problemas e já fornece verificações de controle 



de qualidade para sinalizar erros em potencial nos genomas enviados. Cochrane diz que 
esses processos podem apenas reduzir, não eliminar, erros de artefatos. 

Um portal de dados hospedado por EBI que reúne conjuntos de dados COVID-19 
totalmente abertos submetidos ao INSDC atualmente hospeda mais de 270.000 
sequências SARS-CoV-2 brutas e 55.000 genomas montados - menos do que 
GISAID. “Temos uma névoa de conhecimento incompleto”, diz Apweiler. Ele diz que 
alguns cientistas podem pensar, incorretamente, que enviar dados ao GISAID significa que 
os resultados serão compartilhados automaticamente e abertamente no INSDC - e ele 
espera que a chamada para compartilhar dados sem restrição aumente o tesouro de 
dados do INSDC. 

Mas dizer aos cientistas para reenviar seus dados SARS-CoV-2 para o INSDC é complexo, 
diz David Haussler, que dirige um instituto de genômica que trabalha com dados INSDC e 
GISAID na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Os bioinformáticos estão em crise, 
correndo para obter dados do genoma e analisá-los em detalhes, e querem compartilhar o 
máximo que podem publicar sobre novas mutações importantes em sequências, diz 
ele. Ele não assinou a carta aberta - embora apoie o compartilhamento de dados sem 
restrições - porque, em vez disso, espera que o GISAID possa cancelar temporariamente 
alguns de seus termos de acesso durante a pandemia, talvez para coordenar com o INSDC. 

Kieny, no entanto, diz que isso pode fazer com que alguns cientistas percam a confiança 
no GISAID e não arquivem suas sequências no banco de dados tão rapidamente. “Não há 
obstáculo, para quem quer fazer, depositar suas sequências no INSDC”, afirma. 
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00305-7 
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00305-
7?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=ce61389be9-briefing-dy-
20210204&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-ce61389be9-46140994 

 

NatureScot Research Report 1228 - Antecipando e 
mitigando aumentos projetados causados pelo clima em 
secas extremas na Escócia, 2021-2040 

Este estudo mostra que um aumento claro no risco de seca extrema na Escócia é provável 
em um futuro iminente. Usando dados modelados de temperatura e precipitação e um 
índice de seca, as mudanças na seca extrema foram calculadas para o futuro próximo 
(2021-2040) em comparação com um período de referência (1981-2001). Os resultados 
mostraram aumentos no número e na duração dos eventos de seca extrema em um 



futuro próximo. Essas mudanças foram então mapeadas para destacar as áreas e 
temporadas com a maior mudança projetada, permitindo a identificação de áreas de 
'hotspot' que podem estar em maior risco. Esses resultados podem ser usados para 
direcionar ações de mitigação e gestão para essas áreas, permitindo a prevenção de danos 
causados pela seca e facilitando uma maior resiliência a eventos climáticos extremos. 

Este relatório conclui com as seguintes conclusões principais: 

 Aumentos nas secas extremas são prováveis em todo o país; aumentos extremos 
de seca foram projetados em todas as células em uma grade de 12 km na Escócia; 

 As secas extremas tendem a se tornar mais comuns; o número de eventos de seca 
extrema foi projetado para aumentar de uma média de um evento a cada 20 anos 
no período da linha de base, para um evento a cada 3 anos no futuro próximo 
(2021-2040); 

 As secas extremas tendem a ser mais longas; os eventos de seca típicos foram 
projetados para durar 2-3 meses a mais do que durante o período da linha de base, 
com uma média de 11 meses extras de seca por década; 

 É provável que os aumentos sejam mais sentidos no outono, com aumentos de até 
9,5 meses em todos os outonos nos próximos 20 anos, enquanto a primavera 
mostrou os menores aumentos de até 5,5 meses; 

 Os aumentos provavelmente serão maiores no leste, particularmente nas 
Fronteiras, Grampian, Caithness, Orkney e Shetland, enquanto os aumentos ao 
longo da costa oeste e nas Ilhas Ocidentais foram projetados para serem menores; 

 É provável que esses aumentos interajam com outras mudanças causadas pelo 
clima e pressões antrópicas, criando ciclos de feedback que podem impactar 
negativamente os ambientes construídos e ecológicos. 

FONTE:https://www.nature.scot/sites/default/files/2021-02/Publication%202021%20-
%20Research%20Report%201228%20-%20Anticipating%20and%20mitigating%20projected%20-
%20Anticipating%20and%20mitigating%20projected.pdf 
 

 

Preparação, prevenção e controle de COVID-19 em prisões 
e outros locais de detenção 

As prisões e outros locais de detenção são ambientes fechados onde as pessoas (incluindo 
funcionários) vivem nas proximidades. Cada país tem a responsabilidade de aumentar seu 
nível de preparação, alerta e resposta para identificar, gerenciar e cuidar de novos casos 
de COVID-19. Os países devem se preparar para responder a diferentes cenários de saúde 
pública, reconhecendo que não existe uma abordagem única para todos os casos e surtos 
de COVID-19. Quatro cenários de transmissão que poderiam ser vivenciados por países 



em nível subnacional foram definidos para COVID-19, e os países devem, portanto, ajustar 
e adaptar sua abordagem ao contexto local. 

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336527/WHO-EURO-2020-1406-41156-55956-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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