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Diretora da OMS, médica brasileira ressalta papel das 
agentes de saúde contra a pandemia 
Em mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, marcado em 8 de março, a diretora-
geral-assistente da OMS, Mariângela Simão, lembra que mais de 70% dos trabalhadores 
do setor são mulheres, e que elas fazem a diferença na linha de frente do combate à 
Covid-19. Responsável pela área de medicamentos e vacinas da OMS, Simão parabenizou 
enfermeiras, médicas e outras profissionais que atuam há mais de um ano no 
enfrentamento do novo coronavírus. 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=m-wcPo2Pm9Y 

 

 

Regulamentação da vida selvagem, chaves de 'uma saúde' 
para evitar mais pandemias 
Futuras pandemias podem ser evitadas se as Nações Unidas e os governos do mundo 
agirem para eliminar o comércio e consumo desnecessários de animais selvagens e, em 
seguida, promover uma abordagem holística de "saúde única" com foco na destruição de 
silos científicos e organizacionais, de acordo com especialistas globais falando em 
fevereiro . 23 conferência virtual, “ Emerging Disease, Wildlife Trade and Consumption: 
The Need for Robust Global Governance .” 



Os especialistas uniram fatores aparentemente díspares e condições globais - mercados 
de vida selvagem, desigualdades sociais e incursões humanas no que restou da natureza 
selvagem - que contribuem para as pandemias. 

Organizado pelo Cornell's College of Veterinary Medicine , pelo World Wildlife Fund e 
pelo Cornell Atkinson Center for Sustainability , o webinar foi moderado pelo jornalista 
Thomas L. Friedman do The New York Times, com comentários da conservacionista Dra. 
Jane Goodall. 

“Como veterinário de vida selvagem, [estou] focado em como a saúde da vida selvagem, a 
saúde dos animais domésticos e nossa própria saúde estão intimamente ligadas à saúde 
do nosso meio ambiente”, disse o organizador do evento Steve Osofsky , Jay Hyman 
Professor de Política de Saúde e Saúde da Vida Selvagem na faculdade de veterinária e 
diretor do Cornell Wildlife Health Center . 

“A pandemia de coronavírus era evitável; não foi uma surpresa ”, disse Osofsky. “Era 
previsível - e foi previsto.” 

Nik Sekhran, diretor de conservação do World Wildlife Fund (WWF), disse a uma audiência 
online de quase 3.000 pessoas que mais de 60% das doenças infecciosas emergentes em 
humanos se originam em animais, e que mais de 70% delas vêm da vida selvagem. 

“Testemunhamos um declínio médio impressionante de 68% nas populações selvagens de 
vertebrados, mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e peixes desde 1970”, disse 
Sekhran. “Nossa vida selvagem está sob pressão significativa. Uma das principais fontes 
dessa pressão é o comércio, legal e ilegal, de vida selvagem, e isso é estimado em mais de 
US $ 20 bilhões por ano ”. 

A conferência também reuniu: 

 David Nabarro, enviado especial da Organização Mundial da Saúde no COVID-19; 
 Doreen Robinson '92, chefe de vida selvagem no Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, Nairóbi, Quênia; 
 Richard Kock, professor de saúde da vida selvagem e doenças emergentes no Royal 

Veterinary College, Londres, e co-presidente do Grupo de Especialistas em Saúde 
da Vida Selvagem da União Internacional para a Conservação da Natureza; 

 Theresa Mundita Lim, diretora executiva, ASEAN Center for Biodiversity; e 
 John Scanlon, presidente da Global Initiative to End Wildlife Crime. 

Para acabar com os mercados de vida selvagem dominados por patógenos, prontos para 
promover o salto de vírus perigosos para os humanos, Scanlon acredita que o mundo 
precisa de acordos internacionais fortalecidos. 

“Devemos incorporar uma abordagem de saúde única ao quadro jurídico internacional”, 
disse ele, delineando opções como emendar a Convenção de 1973 sobre o Comércio 



Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem (CITES), que se concentra 
em dezenas de milhares de espécies animais e vegetais comercializadas. 

Nabarro ofereceu uma receita para impedir que os humanos consumissem animais 
selvagens. Primeiro, mantenha as Nações Unidas envolvidas, para aumentar o 
compromisso das nações de continuar trabalhando juntas. Em seguida, exortar as 
universidades a desenvolver plataformas de educação em saúde única para garantir que 
os centros de saúde veterinária e humana trabalhem em equipes. Finalmente, reconheça 
e trate do fato de que o consumo de vida selvagem aumenta as chances de emergência de 
patógenos. 

O risco de pandemia está intimamente ligado a um sistema alimentar global complexo, 
disse Robinson. 

“Estamos devorando plantas, animais e outros recursos naturais mais rápido do que em 
qualquer momento da história humana”, disse Robinson. “E à medida que devoramos, 
degradamos e alteramos ecossistemas, destruindo os serviços de sustentação da vida da 
natureza.” 

Kock disse que reduzir o consumo de carne em 75% liberaria grandes quantidades de 
terra. 

“Podemos voltar a comer frango aos domingos”, disse ele, “E não [comer carne] todos os 
dias da semana”. 

David Lodge, o diretor Francis J. DiSalvo da Cornell Atkinson, disse aos participantes da 
conferência que seu centro promove o programa One Health . “Precisamos de um esforço 
único de saúde [mundial] que seja permanente, institucionalizado, coordenado, global e 
sistêmico”, disse ele. “Um esforço que é compatível com uma 'planura' dramaticamente 
aumentada (significando conectividade) do mundo que [o moderador da conferência] 
Tom Friedman nos lembrou hoje.” 

 Osofsky também disse que há motivos para esperança: "Talvez um vírus minúsculo e 
invisível (COVID-19) seja o que realmente, espero, incline a balança em direção a uma 
massa crítica de compreensão global do fato de que nossa própria saúde está 
intimamente ligada à forma como nós trate o mundo natural. ” 

Para encerrar a conferência, Goodall concordou com os sentimentos de Osofsky. 

“Estamos pagando o preço por não ouvir aqueles cientistas que estudam doenças 
zoonóticas”, disse ela. “É a destruição de ambientes, aproximando as espécies animais, 
aproximando-as da habitação humana que levou ao surgimento de doenças zoonóticas. … 

“Estamos desrespeitando o mundo natural”, disse Goodall. “Tudo neste planeta está 
interligado. E nós ignoramos isso por nossa conta e risco. ” 



FONTE:https://news.cornell.edu/stories/2021/02/wildlife-regulation-one-health-keys-avert-more-
pandemics 

 

A busca por animais que abrigam coronavírus - isso é importante 

Os cientistas estão monitorando animais de estimação, gado e vida selvagem para 
descobrir onde o SARS-CoV-2 pode se esconder e se pode ressurgir. 
Era a notícia que Sophie Gryseels temia há meses. Quase um ano após o início da 
pandemia, um vison selvagem aparentemente saudável testou positivo para SARS-CoV-2 
em Utah. Nenhum animal solto foi conhecido por ter contraído o vírus antes, embora os 
pesquisadores estivessem observando de perto. “Aconteceu”, escreveu Gryseels, uma 
bióloga evolucionista da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, em um e-mail para seus 
colegas. 

Desde que o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, os cientistas temiam que ele 
pudesse saltar de pessoas para animais selvagens. Se for assim, pode estar à espreita em 
várias espécies, possivelmente sofrer mutação e ressurgir em humanos mesmo depois 
que a pandemia tiver diminuído. 

Isso traria o círculo completo da história do SARS-CoV-2, porque os animais selvagens 
provavelmente o trouxeram para os humanos. Fortes evidências sugerem que o vírus se 
originou em morcegos-ferradura ( Rhinolophus spp.), Possivelmente pegando carona em 
outros animais antes de infectar pessoas 1 . No estágio atual da pandemia, com centenas 
de milhares de infecções confirmadas por COVID-19 todos os dias, as pessoas ainda estão 
conduzindo a transmissão da SARS-CoV-2. Mas, daqui a alguns anos, quando a 
disseminação da comunidade for suprimida, um reservatório de SARS-CoV-2 em animais 
soltos pode se tornar uma fonte recalcitrante de novos surtos. 

Os animais selvagens não são os únicos a serem examinados. Estudos demonstraram que 
o SARS-CoV-2 pode infectar muitas criaturas domesticadas e em cativeiro, de cães e gatos 
a pumas, gorilas e leopardos da neve em zoológicos e visons cultivados. Surtos em 
fazendas de visons já mostraram que animais infectados podem passar o vírus de volta 
para os humanos. 

Embora esses casos tenham gerado preocupações, os pesquisadores estão menos 
preocupados com os surtos virais em animais domésticos e de criação, porque essas 
erupções podem ser controladas por meio de quarentena, vacinação e abate. Se o vírus se 
espalhar em animais selvagens, será muito mais difícil de controlar. “Então não há 
esperança de erradicação”, diz Gryseels. 



Em teoria, o vírus poderia evoluir conforme circula entre os animais - possivelmente de 
maneiras que ameaçam a eficácia das vacinas ou tornam o patógeno mais mortal e 
infeccioso para as pessoas, diz Arinjay Banerjee, pesquisador de coronavírus da 
Universidade McMaster em Hamilton, Canadá. “Sem querer soar nenhum alarme, mas 
tudo o que não queremos ver com este vírus parece acontecer”, diz ele. 

Ao longo do ano passado, os cientistas tentaram determinar a gravidade e a credibilidade 
dos riscos. Esforços globais estão em andamento para pesquisar a vida selvagem e 
detectar as repercussões o mais rápido possível. Os pesquisadores estão testando animais 
em casas, zoológicos, abrigos, clínicas veterinárias, fazendas e arredores. Se algum caso 
positivo for detectado, os países notificam imediatamente a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE), com sede em Paris. Os cientistas usaram modelos computacionais e 
estudaram células e animais inteiros para identificar as espécies mais vulneráveis à 
infecção pelo SARS-CoV-2. 

Em um ano, os cientistas coletaram tantos dados sobre a suscetibilidade de diferentes 
espécies ao SARS-CoV-2 quanto o acumulado nos últimos 50 anos para a gripe, diz Martin 
Beer, virologista do Instituto Federal de Pesquisa para Saúde Animal em Greifswald, 
Alemanha. 

As infecções em animais são raras e alguns pesquisadores estão tranquilos com os dados 
coletados até o momento. Mas outros são mais cautelosos. O SARS-CoV-2 é conhecido por 
infectar uma ampla gama de espécies animais (consulte 'Surtos em animais'). Esse fato, diz 
Gryseels, combinado com o grande número de pessoas infectadas, significa que, em 
princípio, o vírus teve milhões de oportunidades de saltar das pessoas para os animais. 

Muitos desses saltos podem estar passando despercebidos. Os estudos da vida selvagem 
são difíceis de fazer e as infecções em animais não têm sido uma prioridade para grande 
parte da comunidade de pesquisa. O marta selvagem com resultado positivo em Utah 
“pode ser apenas a ponta do iceberg”, diz Sarah Hamer, epidemiologista e veterinária da 
Texas A&M University em College Station. “Quanto mais procuramos, mais podemos 
encontrar.” 

Principais suspeitos 
No início da pandemia, os porcos estavam no topo da lista de observados. Eles são 
conhecidos por incubar outros vírus, como a gripe, e vivem em grande número próximos 
aos humanos - cerca de 300 milhões de porcos são criados na China, onde a pandemia 
começou. “Sempre temos medo de que haja porcos envolvidos”, diz Beer. 

Os porcos também podem hospedar coronavírus. Em 2018, os pesquisadores descreveram 
um novo coronavírus de morcego que matou cerca de 25.000 porcos no sul da China 2 . E 



em fevereiro de 2020, os cientistas que trabalharam no SARS-CoV-2 mostraram que ele 
poderia entrar nas células de porco através da proteína ACE2 - o mesmo receptor que usa 
para infectar pessoas 3 . 

Mas quando os pesquisadores começaram a infectar porcos e leitões artificialmente com 
SARS-CoV-2, eles descobriram que ele não se reproduzia bem 4 , 5 . Esses estudos sugerem 
que os porcos são amplamente resistentes à infecção pelo vírus. “Graças a Deus, porque 
com o volume da produção de suínos globalmente, isso teria sido um grande problema”, 
disse Peter Daszak, presidente da organização de pesquisa sem fins lucrativos Ecohealth 
Alliance em Nova York. 

Com os porcos fora da lista de prioridades, os morcegos se tornaram o centro das 
atenções. Eles são a suposta fonte do SARS-CoV-2, e os pesquisadores temiam que o vírus 
pudesse se espalhar em novas populações de morcegos. Em abril, o Serviço de Pesca e 
Vida Selvagem dos Estados Unidos aconselhou cientistas a suspender todas as pesquisas 
que envolvessem a captura e manipulação de morcegos. 

Tal como acontece com os porcos, no entanto, os resultados dos estudos em morcegos 
têm sido geralmente tranquilizadores. Um estudo de receptores ACE2 nas células de 46 
espécies de morcegos descobriu que a maioria eram hospedeiros pobres 6 . Porém, 
experimentos controlados mostraram que algumas espécies, como os morcegos 
frugívoros ( Rousettus aegyptiacus ), podem se infectar e espalhar a infecção para outros 
morcegos 5 . E, com mais de 1.400 espécies, “os morcegos são mais uma caixa preta do 
que outros animais”, diz Gryseels. 

Como morcegos e humanos não costumam estar em contato próximo, é altamente 
improvável que as pessoas espalhem o vírus para colônias que não foram expostas, diz 
Kaitlin Sawatzki, virologista da Tufts University em Boston, Massachusetts. 

Ela e seus colegas testaram 321 morcegos capturados em todo o nordeste dos Estados 
Unidos e não detectaram nenhum RNA viral do SARS-CoV-2 até o momento. Os cientistas 
dizem que o risco pode aumentar quando a pandemia diminuir e as viagens e o turismo 
aumentarem, juntamente com pesquisas e trabalhos de conservação. 

Irrita animais de estimação 
Com a escalada da pandemia em 2020, os pesquisadores começaram a voltar sua atenção 
para outros animais que são geneticamente próximos às pessoas, vivem em contato 
próximo com pessoas ou são fontes conhecidas de outros surtos virais. Experimentos de 
laboratório descartaram uma horda de hospedeiros potenciais - ratos-do-mato ( Myodes 
glareolus ) 7 e guaxinins 8 , por exemplo, e animais importantes como vacas 9 , patos e 
galinhas 4 , que parecem resistentes à infecção. 



Mas os experimentos encontraram muitos animais que podem abrigar o vírus e transmiti-
lo. Entre eles estão furões 7 , 9 e gatos 4 , cães-guaxinim ( Nyctereutes procyonoides ) 7 , 
veados-de-cauda-branca ( Odocoileus virginianus ) 10 e várias espécies de primatas não 
humanos 10 . Animais infectados que são sociáveis - em um rebanho ou com humanos - 
representam um risco maior do que andarilhos solitários, diz Sawatzki. 

No entanto, mesmo quando os animais estão em contato muito próximo com os 
humanos, a barreira à infecção natural pode ser alta. Em um exemplo notável, Sawatzki 
testou 29 furões de estimação cujos proprietários haviam contraído COVID-19. Enquanto 
os donos convalesciam em casa, cansados e febris, eles aninhavam, cuidavam e 
descansavam em suas camas com seus furões, mas nenhum de seus animais de estimação 
testou positivo para RNA viral ou para anticorpos contra a infecção 11 . “Eu não poderia 
ter ficado mais surpreso”, diz Sawatzki. 

Um número crescente de estudos do mundo real está começando a revelar o verdadeiro 
risco que os animais representam. À medida que surgiam mais relatos de animais de 
estimação que pegaram COVID-19 de seus donos doentes, os pesquisadores passaram a 
se interessar mais por gatos, que geralmente são livres para se esgueirar entre as famílias 
e se misturar na natureza. No entanto, seu possível papel na transmissão COVID-19 é um 
assunto de debate. 

 



Em ambientes laboratoriais, os gatos são facilmente infectados e contagiosos para outros 
gatos 4 . Eles também não ficam muito doentes, o que significa que detectar a infecção é 
complicado 12 . 

Mas eles superam a infecção rapidamente, o que significa que provavelmente não são 
infecciosos por muito tempo, diz Angela Bosco-Lauth, pesquisadora de doenças 
infecciosas da Colorado State University em Fort Collins, que estudou os efeitos da 
infecção por SARS-CoV-2 em gatos 8 . “Não acho que os gatos representem qualquer risco 
para a saúde humana, mesmo a longo prazo”, diz ela. 

Diversas pesquisas revelam baixas taxas de infecção em gatos, e nenhum gato foi relatado 
por ter transmitido a infecção para pessoas em um ambiente natural. De 920 amostras de 
sangue retiradas de uma coleção aleatória de gatos na Alemanha entre abril e setembro, 
durante a primeira onda pandêmica, Beer e seus colegas encontraram apenas 6 com 
anticorpos contra SARS-CoV-2 - cerca de 0,7% - correspondendo às baixas taxas de 
infecção detectada em pessoas 13 . Um estudo 14 em uma região do norte da Itália que 
foi duramente atingida pela pandemia descobriu que cerca de 6% de 191 gatos 
domésticos tinham anticorpos contra a SARS-CoV-2. 

“Não há razão para ser sensacionalista e ter medo de gatos, mas você não pode excluí-los 
como uma fonte potencial e esporádica de infecção nas pessoas”, disse Jan Felix Drexler, 
virologista do hospital Charité em Berlim. 

Mink mayhem 
Nenhuma quantidade de trabalho de laboratório ou de campo, no entanto, poderia ter 
preparado os cientistas para o que aconteceu nas fazendas de vison, diz Linfa Wang, 
virologista da Escola de Medicina da Universidade Nacional de Cingapura, Duke. “O vírus 
nos ensinou uma lição com o vison. Dizia: 'Vocês nunca podem me pegar'. ” 

Um aumento incomum nas mortes de visons em duas fazendas na Holanda - e um forte 
sistema de vigilância - alertou os pesquisadores para os primeiros surtos, em abril. No final 
de 2020, o SARS-CoV-2 atingiu 70 fazendas holandesas, bem como fazendas em cerca de 
uma dúzia de outros países, incluindo Dinamarca, Grécia, Canadá e Estados Unidos. 

Sawatzki descreve a situação nas fazendas como a “tempestade perfeita”. Os animais 
suscetíveis à infecção são embalados juntos e estão em contato direto e regular com os 
criadores infectados. Em uma fazenda dinamarquesa, por exemplo, cerca de 97% dos 
visons testados tinham anticorpos contra o SARS-CoV-2, um salto de 6% apenas 8 dias 
antes, diz Anette Boklund, epidemiologista da Universidade de Copenhagen. 



À medida que o vírus se multiplica em hospedeiros infectados, ele pode sofrer uma leve 
mutação, deixando em seu genoma pistas de suas viagens anteriores. Ao sequenciar esses 
genomas e rastrear as interações entre pessoas e animais infectados, pesquisadores na 
Holanda confirmaram em meados de 2020 que dois agricultores pegaram COVID-19 do 
vison 15 - a primeira prova de que os animais podem transmitir o vírus para as 
pessoas. Até agora, pelo menos 60 pessoas são suspeitas de terem contraído o vírus do 
vison, diz Wim van der Poel, virologista da Wageningen University & Research em 
Lelystad, Holanda. 

Alguns pesquisadores temem que, ao longo do tempo, pequenos ajustes genômicos em 
centenas ou milhares, senão milhões, de visons, possam eventualmente se somar a 
mudanças que tornam o vírus mais contagioso ou mais mortal nas pessoas, ou capaz de 
escapar de tratamentos e vacinas. Em novembro, pesquisadores na Dinamarca isolaram 
do vison várias variantes, uma das quais, em experimentos celulares preliminares, evitou 
anticorpos de algumas pessoas que se recuperaram do COVID-19. Mas essa variante foi 
detectada em apenas 12 pessoas e não desde meados de setembro, sugerindo que 
nenhuma dessas pessoas a transmitiu. 

Algumas semanas depois, em 1º de outubro, pesquisadores do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos capturaram o vison selvagem com resultado positivo em 
Utah. 

Marion Koopmans, que estuda virologia no Erasmus University Medical Center em 
Rotterdam, Holanda, diz que não ficou surpresa que um vison selvagem tivesse contraído 
o vírus, dados os altos níveis de contaminação observados nas camas e poeira ao redor 
das fazendas holandesas afetadas, e que Os visons às vezes fogem das fazendas e se 
estabelecem na selva. Mais de uma dúzia de visons - capturados na natureza, mas 
provavelmente fugidos de fazendas com surtos ativos - testaram positivo para o RNA viral 
ou anticorpos da SARS-CoV-2 nos Estados Unidos e na Holanda. 

Até agora, o vison capturado em Utah é o único animal selvagem com teste positivo, mas 
vários consórcios de pesquisa nacionais e regionais continuam pesquisando animais 
selvagens perto de fazendas de visons em busca de evidências de infecção. 

Alguns países tomaram medidas radicais para evitar que o vírus se espalhe no 
vison. Dinamarca - o maior produtor mundial de peles de vison - e os Países Baixos 
abateram toda a sua população de vison, totalizando quase 20 milhões de animais. Outros 
países estão considerando vacinar seus visons. A pandemia está “acelerando o fim da 
criação de visons”, diz Drexler. 



A história do vison e do COVID-19 confirmou os primeiros temores dos pesquisadores de 
que o vírus pudesse encontrar refúgio em animais de maneiras difíceis de prever e 
controlar, e que pudesse voltar para as pessoas. Mas ainda não se sabe se o SARS-CoV-2 
pode se espalhar com eficiência entre as populações selvagens, diz Koopmans, que 
monitora visons selvagens na Holanda. “Os visons são animais bastante solitários quando 
deixados sozinhos, então isso pode funcionar a nosso favor”, diz ela. 

Os cientistas também se perguntam o que está acontecendo na China com relação ao 
vison e outros animais criados para a produção de peles, como o cachorro-guaxinim - um 
animal parecido com uma raposa que alguns pesquisadores acham que pode ter sido um 
hospedeiro intermediário da SARS 16 . Muito pouca pesquisa sobre SARS-CoV-2 e animais 
foi publicada na China, embora uma equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 
investigava as origens do SARS-CoV-2 tenha dito em uma coletiva de imprensa em 9 de 
fevereiro que resulta de testes em animais selvagens e cultivados animais em toda a China 
não encontraram evidências da circulação do vírus nesses animais. 

Os esforços de vigilância estão se tornando mais unificados. A OIE, a OMS e os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicaram orientações sobre 
pesquisas em animais (nenhum recomenda testes generalizados, mas a OMS defende 
testes em fazendas de peles infectadas). A OIE se reúne mensalmente com pesquisadores 
da área para discutir as últimas pesquisas em animais na pandemia. 

Essas reuniões agora incluem discussões sobre as novas variantes que circulam em 
humanos. Qualquer mudança no vírus nas pessoas pode influenciar como ele afeta os 
animais, diz Gryseels. 

Variantes de rápida disseminação que foram identificadas pela primeira vez no Reino 
Unido, África do Sul e Brasil ainda não foram testadas quanto à sua capacidade de infectar 
animais. Mas todas as novas variantes contêm uma mutação que pode tornar o vírus 
infeccioso em camundongos de laboratório ( Mus musculus ), que são resistentes a 
versões sem a mutação 17 . A disseminação global das novas variantes aumenta a 
possibilidade de que camundongos domésticos, e talvez também ratos, adquiram a 
infecção de pessoas e ambientes contaminados, como esgotos, diz Gryseels. 

Outros pesquisadores estão sequenciando vírus isolados de animais infectados e 
monitorando-os para detectar quaisquer mutações importantes. 

“Estamos em uma posição de risco global com esse vírus”, diz Daszak. "Haverá outras 
surpresas no futuro, como o vison." 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00531-z 



 

One Planet Summit: Lançamento de PREZODE, uma 
iniciativa internacional inédita para prevenir futuras 
pandemias 

Sob a égide da França, e notadamente do Ministério do Ensino Superior, Pesquisa e 
Inovação e do Ministério da Europa e Relações Exteriores, PREZODE, uma iniciativa para 
prevenir riscos zoonóticos emergentes e pandemias, foi anunciada por ocasião do One 
Planet Summit for Biodiversity em 11 de janeiro. Três institutos de pesquisa franceses - 
INRAE, CIRAD e IRD - se uniram a cerca de dez outros organismos de pesquisa * na 
França, Alemanha e Holanda para lançar o PREZODE, que já mobilizou mais de 1000 
pesquisadores. 
Nos últimos 50 anos, o surgimento de crises de saúde relacionadas a zoonoses tem se 
acelerado. Na verdade, cerca de 75% dessas doenças infecciosas humanas que se 
originam em reservatórios de animais são devidas à pressão sobre a biodiversidade. 
A crise ligada à pandemia de Covid-19 abalou o mundo, causando pesadas perdas 
humanas, econômicas e sociais. Agora, mais do que nunca, uma abordagem de Uma 
Saúde que não separa a saúde humana, o bem-estar animal e o meio ambiente é 
necessária para prevenir ou gerenciar novas pandemias. Os vírus e bactérias que infestam 
o homem estão se multiplicando e sua recorrência parece ser um dado adquirido. É por 
isso que é crucial que a ciência esteja um passo à frente das futuras crises de saúde, 
antecipando os riscos de doenças emergentes e detectando-os precocemente, para poder 
tomar medidas antes que a doença se espalhe. Vários estudos mostraram que investir na 
prevenção de doenças reduziria significativamente o custo de lidar com crises. 
A iniciativa PREZODE visa manter o risco de zoonoses e pandemias emergentes sob 
controle. Baseia-se e fortalece a cooperação existente entre as regiões do mundo (África, 
Ásia, Caribe, Oceano Índico, Mediterrâneo, Oriente Médio, América Latina e Europa) que 
estão mais expostas às doenças zoonóticas emergentes. PREZODE é projetado para 
incorporar e reforçar redes de saúde humana, bem-estar animal e meio ambiente. Em 
linha com o conceito de One Health, visa avaliar e detectar melhor as ameaças zoonóticas 
emergentes e desenvolver medidas preventivas com todos os atores para proteger os 
seres humanos, o planeta e os ecossistemas. E, ao fazer isso, o PREZODE reduz a ameaça 
de pandemias. 
 
Cinco Pilares,cinco grupos de trabalho 
 
Esta iniciativa está alinhada com a criação do Conselho de Especialistas de Alto Nível do 
One-Health, anunciado em 12 de novembro de 2020 no Fórum de Paz de Paris. Conforme 
afirmado pelo Sr. Qu Dongyu, Diretor Geral da FAO: “Elogiamos o programa PREZODE, que 
inicia a cooperação global que pode desempenhar um papel importante na ciência que 



orienta nossas decisões e ações em todos os níveis. Apoiamos totalmente a PREZODE e 
acreditamos que ela pode fornecer orientações factuais que sejam necessárias sobre as 
prioridades do trabalho interinstitucional sobre Uma Saúde, em particular no que diz 
respeito à integridade dos ecossistemas, biodiversidade e atividades de saúde ”. 
A iniciativa PREZODE está em linha com as recomendações recentes do relatório sobre 
biodiversidade e pandemias publicado pelo IPBES em outubro de 2020. 
Os cinco pilares do PREZODE são: 

 Análise de risco zoonótico 
 Reduzindo o risco zoonótico 
 Detecção precoce e avaliação de impactos socioeconômicos 
 Um sistema internacional de monitoramento de risco zoonótico 
 Envolvimento das partes interessadas e desenvolvimento conjunto de redes 

regionais de saúde e biodiversidade. 
Sócio Ecossistemas adequados e confiáveis  
 
O objetivo da iniciativa é construir os ecossistemas certos que sejam resilientes e reduzam 
o risco de zoonoses emergentes, ao mesmo tempo que fortalece a biodiversidade e 
combate a pobreza e a insegurança alimentar. 
PREZODE tem como objetivo unir e concluir muitos projetos existentes. O esforço 
conjunto de pesquisadores, comunidades locais e formuladores de políticas para 
encontrar as soluções certas deve, em última análise, levar a: identificar e reduzir os 
principais fatores na raiz dos riscos emergentes de zoonoses; desenvolver conjuntamente 
políticas que não separem saúde humana, bem-estar animal e biodiversidade; Um sistema 
de monitoramento de saúde em tempo real; e fortaleceram as parcerias público-privadas 
e o diálogo aberto entre a ciência, os formuladores de políticas e a sociedade. 
Um programa de pesquisa – ação pronto para começar em 2022 
 
Em 2021, a PREZODE traçará um plano de ação científico e estratégico, implantará um 
sistema de governança e traçará um roteiro, tudo completo com indicadores de 
desempenho. Uma plataforma digital para coleta e compartilhamento de dados também 
será criada em conjunto com todas as partes interessadas. Os parceiros também 
realizarão, tanto em nível global quanto em países e regiões relevantes, uma análise das 
etapas necessárias para incorporar sistemas de saúde (em termos de meio ambiente, 
animais e humanos) e biodiversidade, combinando pesquisa (incluindo ciências sociais) e 
etapas práticas decidido com as comunidades locais. Este primeiro programa de pesquisa 
e ação concreta estará, portanto, pronto para ser lançado em 2022. 
Este programa mundial combinará pesquisa e etapas práticas. Foi compartilhado em 
dezembro de 2020 com mais de 400 participantes de 50 países em cinco continentes 
com o objetivo em construção aberta. Organizações internacionais como a OMS, OIE, 
FAO, UNEP **, o Banco Mundial e a Comissão Europeia manifestaram grande interesse 
pela iniciativa. 
“ Estou muito satisfeita com a iniciativa PREZODE (…) O mundo precisa de saúde para 
todos, para todos, para Uma Saúde, portanto vamos atuar de forma holística, coerente, 
coletiva e histórica! ”, Enfatizou o Diretor Geral da FAO, Qu Dongyu. 



Uma retrospectiva da formação desta aliança internacional em vídeo 
* Na França, notadamente com ANSES, Institut Pasteur, INSERM, CNRS e CNES; na 
Alemanha com Helmholtz, o Friedrich Loeffler Institute e o Charité Institute of Virology; e 
na Holanda com a Wageningen University and Research. 
** OMS: Organização Mundial da Saúde - OIE: Organização Mundial da Saúde Animal - 
FAO: Organização para a Alimentação e Agricultura - PNUMA: Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente. 
Referência 
Marisa Peyre, Gwenaël Vourc'h, Thierry Lefrançois, Yves Martin-Prevel, Jean-François 
Soussana, Benjamin Roche. 2021. PREZODE: prevenção do surgimento de doenças 
zoonóticas . The Lancet. 

FONTE:https://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/press-releases/2021/prezode-
preventing-pandemics 

 
Os princípios de Manhattan sobre “Um mundo, uma 
saúde”  
Em setembro de 2004, especialistas em saúde de todo o mundo se reuniram para um 
simpósio organizado pela Wildlife Conservation Society (WCS) e patrocinado pela The 
Rockefeller University, que enfocou os movimentos atuais e potenciais de doenças entre 
as populações humanas, de animais domésticos e de vida selvagem. Os representantes 
incluíram especialistas da Organização Mundial de Saúde; a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura; os Centros de Controle e Prevenção de Doenças; o 
Centro Nacional de Saúde da Vida Selvagem do Geological Survey dos Estados Unidos; o 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; o Canadian Cooperative Wildlife Health 
Centre; o Laboratoire Nationale de Sante Publique de Brazzaville, República do Congo; a 
Comissão de Direito Ambiental da IUCN; e o WCS entre outros.  
 
Surtos recentes de vírus do Nilo Ocidental, febre hemorrágica ebola, SARS, varíola dos 
macacos, doença das vacas loucas e gripe aviária nos lembram que a saúde humana e 
animal estão intimamente conectadas. Uma compreensão mais ampla da saúde e da 
doença exige uma unidade de abordagem alcançável apenas por meio de uma  saúde 
humana, dos animais domésticos e da vida selvagem - Uma Saúde. Fenômenos como 
perda de espécies, degradação de habitat, poluição, espécies exóticas invasoras e 
mudanças climáticas globais estão alterando fundamentalmente a vida em nosso planeta, 
desde a selva terrestre e as profundezas do oceano até as cidades mais densamente 
povoadas. O aumento de doenças infecciosas emergentes e ressurgentes ameaça não 
apenas os humanos (e seus suprimentos de alimentos e economias), mas também a fauna 
e a flora que constituem a biodiversidade extremamente necessária que sustenta a 
infraestrutura viva de nosso mundo. A seriedade e eficácia da gestão ambiental da 



humanidade e nossa saúde futura nunca estiveram tão claramente ligadas. Vencer as 
batalhas contra doenças do século 21 e, ao mesmo tempo, garantir a integridade biológica 
da Terra para as gerações futuras requer abordagens interdisciplinares e intersetoriais 
para a prevenção, vigilância, monitoramento, controle e mitigação de doenças, bem como 
para a conservação ambiental de forma mais ampla. 
 
Instamos os líderes mundiais, a sociedade civil, a comunidade global de saúde e as 
instituições científicas a: 
 
1. Reconhecer a ligação essencial entre a saúde humana, dos animais domésticos e da vida 
selvagem e a ameaça que as doenças representam para as pessoas, seus suprimentos de 
alimentos e economias, e a biodiversidade essencial para manter os ambientes saudáveis 
e os ecossistemas funcionais de que todos precisamos. 
 
2. Reconhecer que as decisões relativas ao uso da terra e da água têm implicações reais 
para a saúde. Alterações na resiliência dos ecossistemas e mudanças nos padrões de 
surgimento e propagação de doenças se manifestam quando deixamos de reconhecer 
essa relação. 
 
3. Incluir a ciência da saúde da vida selvagem como um componente essencial da 
prevenção, vigilância, monitoramento, controle e mitigação de doenças globais.  
 
4. Reconhecer que os programas de saúde humana podem contribuir significativamente 
para os esforços de conservação.  
 
5. Elaborar abordagens adaptativas, holísticas e voltadas para o futuro para a prevenção, 
vigilância, monitoramento, controle e mitigação de doenças emergentes e ressurgentes 
que levem em consideração as complexas interconexões entre as espécies. 
 
6. Buscar oportunidades para integrar plenamente as perspectivas de conservação da 
biodiversidade e as necessidades humanas (incluindo aquelas relacionadas à saúde dos 
animais domésticos) ao desenvolver soluções para ameaças de doenças infecciosas.  
 
7. Reduzir a demanda e regulamentar melhor a vida selvagem viva internacional e o 
comércio de carne de caça não apenas para proteger as populações da vida selvagem, mas 
para diminuir os riscos de movimentação de doenças, transmissão entre espécies e o 
desenvolvimento de novas relações patógeno-hospedeiro. Os custos desse comércio 
mundial em termos de impactos na saúde pública, agricultura e conservação são enormes, 
e a comunidade global deve abordar esse comércio como a ameaça real que representa 
para a segurança socioeconômica global. 
 
8. Restringir o abate em massa de espécies de vida selvagem em liberdade para controle 
de doenças a situações em que haja um consenso científico internacional multidisciplinar 
de que uma população de vida selvagem representa uma ameaça urgente e significativa à 



saúde humana, segurança alimentar ou saúde da vida selvagem de forma mais ampla. 
 
9. Aumentar o investimento na infraestrutura global de saúde humana e animal de acordo 
com a gravidade das ameaças de doenças emergentes e ressurgentes para as pessoas, 
animais domésticos e vida selvagem. A capacidade aprimorada de vigilância global da 
saúde humana e animal e de compartilhamento claro e oportuno de informações (que 
leva em conta as barreiras linguísticas) só pode ajudar a melhorar a coordenação de 
respostas entre agências governamentais e não governamentais, instituições de saúde 
pública e animal, fabricantes de vacinas / produtos farmacêuticos e outras partes 
interessadas. 
 
10. Forme relações de colaboração entre governos, população local e os setores público e 
privado (isto é, sem fins lucrativos) para enfrentar os desafios da saúde global e da 
conservação da biodiversidade.  
 
11. Fornecer recursos adequados e apoio para redes globais de vigilância da saúde da vida 
selvagem que trocam informações sobre doenças com as comunidades de saúde pública e 
de saúde animal agrícola como parte de sistemas de alerta precoce para o surgimento e 
ressurgimento de ameaças de doenças.  
 
12. Investir na educação e na conscientização da população mundial e em influenciar o 
processo político para aumentar o reconhecimento de que devemos entender melhor as 
relações entre saúde e integridade do ecossistema para ter sucesso na melhoria das 
perspectivas de um planeta mais saudável. 

 É claro que nenhuma disciplina ou setor da sociedade possui conhecimento e recursos 
suficientes para prevenir o surgimento ou ressurgimento de doenças no mundo 
globalizado de hoje. Nenhuma nação pode reverter os padrões de perda e extinção de 
habitat que podem e prejudicam a saúde de pessoas e animais. Somente quebrando as 
barreiras entre agências, indivíduos, especialidades e setores, podemos liberar a inovação 
e a experiência necessárias para enfrentar os muitos desafios sérios para a saúde das 
pessoas, animais domésticos e vida selvagem e para a integridade dos 
ecossistemas. Resolver as ameaças de hoje e os problemas de amanhã não pode ser 
alcançado com as abordagens de ontem. Estamos em uma era de “Um Mundo, Uma 
Saúde” e devemos conceber soluções adaptativas, voltadas para o futuro e 
multidisciplinares para os desafios que, sem dúvida, temos pela frente. 

FONTE:https://oneworldonehealth.wcs.org/About-Us/Mission/The-Manhattan-
Principles.aspx 

 

 



 
O estudo prevê onde novos coronavírus podem se originar 

A escala potencial de geração de novos coronavírus em animais selvagens e domesticados 
pode ter sido altamente subestimada, sugere uma nova pesquisa da Universidade de 
Liverpool. 
Publicado na Nature Communications , o estudo de aprendizado de máquina identifica 
mamíferos que são fontes potenciais para gerar novos coronavírus, incluindo espécies 
implicadas em surtos anteriores (como morcegos ferradura, civetas de palmeira e 
pangolins) e alguns novos candidatos. 

Prever quais animais poderiam ser a fonte de um surto futuro de coronavírus pode 
orientar abordagens para reduzir o risco de emergência de coronavírus em animais e 
disseminação para populações humanas . 

"Novos coronavírus podem surgir quando duas cepas diferentes que infectam um animal, 
fazendo com que o material genético viral se recombine. Nossa compreensão de como 
diferentes mamíferos são suscetíveis a diferentes coronavírus foi limitada, mas tais 
informações podem oferecer insights sobre onde a recombinação viral pode ocorrer ", 
explicou a pesquisadora co-líder Dra. Maya Wardeh do Instituto de Infecção, Ciências 
Veterinárias e Ecológicas. 

Os pesquisadores procuraram preencher essa lacuna de conhecimento usando uma 
abordagem de aprendizado de máquina para prever as relações entre 411 cepas de 
coronavírus e 876 espécies hospedeiras de mamíferos em potencial . Eles predizem os 
mamíferos com maior probabilidade de serem co-infectados e, portanto, potenciais 
hospedeiros de recombinação para a produção de novos coronavírus. 

Suas descobertas sugerem que há pelo menos 11 vezes mais associações entre espécies 
de mamíferos e cepas de coronavírus do que foram observadas até agora. Além disso, eles 
estimam que há mais de 40 vezes mais espécies de mamíferos que podem ser infectadas 
com um conjunto diversificado de cepas de coronavírus do que se conhecia 
anteriormente. 

"Dado que os coronavírus frequentemente sofrem recombinação quando co-infectam 
um hospedeiro , e que o SARS-CoV-2 é altamente infeccioso para humanos, a ameaça 
mais imediata à saúde pública é a recombinação de outros coronavírus com o SARS-CoV-
2", disse o Dr. Marcus Blagrove, co-líder do estudo. 

Os pesquisadores identificaram hospedeiros nos quais a recombinação do SARS-CoV-2 
poderia potencialmente ocorrer e indicaram que pode haver 30 vezes mais espécies 



hospedeiras do que as conhecidas atualmente. Novos hospedeiros previstos incluem o 
camelo dormitório, o macaco verde africano e o morcego amarelo asiático. 

Destacando, como exemplo específico, o cenário de alto risco de recombinação ocorrendo 
entre o altamente transmissível SARS-CoV-2 e o mais mortal MERS-CoV, os pesquisadores 
também identificam 102 potenciais hospedeiros de recombinação dos dois vírus e 
recomendam o monitoramento para este evento . 

Os pesquisadores observam que seus resultados baseiam-se em dados limitados sobre 
genomas de coronavírus e associações vírus-hospedeiro, e que há tendências de estudo 
para certas espécies animais, todas as quais apresentam incerteza nas previsões. No 
entanto, testes recentes de hospedeiros mamíferos em potencial quanto à sua 
suscetibilidade ao SARS-CoV-2 já confirmaram várias de suas previsões, como o cachorro-
guaxinim, a cabra doméstica e a alpaca. 

"É importante observar que a recombinação viral é distinta das mutações. A 
recombinação ocorre por períodos mais longos e pode gerar cepas ou espécies 
completamente novas. Nosso trabalho pode ajudar a direcionar programas de vigilância 
para descobrir cepas futuras antes que se espalhem para os humanos, dando nos é uma 
vantagem no combate a eles ", concluiu o Dr. Blagrove. 

Os pesquisadores agora planejam expandir seu modelo para incluir espécies de pássaros, 
portanto, abrangendo toda a gama de hospedeiros coronavírus importantes e uma rede 
de contato em nível de espécie, responsável pelo comportamento e utilização de habitat 
de espécies hospedeiras , para dar uma visão mais ampla do coronavírus potencial 
associações. 

FONTE:https://phys.org/news/2021-02-coronaviruses.html 

 

Como nosso abuso da natureza torna pandemias como a 
covid-19 mais prováveis 

Da degradação do habitat ao tratamento de animais esquálidos, nossa parte em permitir 
que doenças “zoonóticas” como o covid-19 se propaguem para os humanos está se 
tornando cada vez mais clara 

Por Adam Vaughan 

Selman Hoşgör 



LIBERADO da quarentena em um hotel em Wuhan, China, em janeiro deste ano, Peter 
Daszak foi para o mercado de vida selvagem relacionado aos primeiros casos de uma 
pneumonia misteriosa nos últimos dias de 2019. Naquela época, o mercado de frutos do 
mar de Huanan era uma confusão de barracas vendendo não apenas frutos do mar, mas 
todos os tipos de animais selvagens domésticos e exóticos, os vivos lado a lado com os 
mortos. 

Agora é uma casca vazia, fechada desde o primeiro grupo de casos do que se transformou 
na pandemia covid-19 . Daszak, um zoólogo, visitou no início deste ano como membro 
da equipe apoiada pela Organização Mundial de Saúde enviada para investigar as origens 
do vírus que causa a doença, SARS-CoV-2, e avaliar qual papel o agora infame mercado 
pode ter desempenhado . 

Ninguém sabe ainda, e as hipóteses levarão anos para serem testadas. Mas está claro que 
o surto de Huanan foi apenas um sintoma de uma doença, não uma causa dela. Por duas 
décadas, evidências têm sido construídas sobre a ligação entre a forma como invadimos, 
degradamos e exploramos o mundo natural e o risco de “zoonoses” - doenças animais que 
atingem os humanos. 

Alguns desses links ainda estão confusos e há pontos de vista conflitantes sobre a 
importância de cada um. “É grande e complexo, e há muitas coisas desconhecidas”, 
diz Christian Walzer da Wildlife Conservation Society em Nova York. Mas sabemos o 
suficiente para dizer uma coisa: se não agirmos de acordo com o que já aprendemos, os 
custos para a saúde humana e a riqueza de pandemias como a covid-19 continuarão 
recorrentes. 

Essa certeza vem principalmente porque agora sabemos que muitas doenças candidatas 
estão por aí. ”Os últimos 15 anos viram uma explosão real na compreensão de quantos 
patógenos potenciais existem”, diz Walzer. Um relatório do painel de biodiversidade da 
ONU no ano passado estimou que existem 1,7 milhão de vírus não descobertos em 
animais. Nem todos adquirirão as características de que precisam para nos infectar (veja 
“Como as doenças atingem os humanos”). Mas cerca de cinco novas doenças infecciosas 
em pessoas são identificadas a cada ano, e 70 por cento das doenças emergentes são 
causadas por micróbios de origem animal. 

Um dos principais fatores que impulsionam esses desenvolvimentos é o crescimento da 
população humana e o aumento dos padrões de vida. Ambos alimentam nossa 
necessidade de terra e, portanto, nossas invasões nos habitats da natureza. Cada nova 
estrada ou mina, ou área de floresta desmatada para a agricultura, aumenta a chance de 
que as pessoas entrem em contato com espécies portadoras de doenças potencialmente 
transmissíveis. “Temos essas margens de destruição, as áreas perturbadas, muitas vezes 
apenas algumas centenas de metros dentro. Você faz armadilhas para comida, caça, 
coleta lenha, pode estar levando gado para dentro”, diz Walzer. “Você está criando esta 



interface e isso aumenta a taxa de contato.” Nesse sentido, o risco crescente de zoonoses 
é essencialmente apenas um jogo de números. 

De acordo com a pesquisa de Daszak, que trabalha na EcoHealth Alliance em Nova York, e 
seus colegas, as regiões tropicais de alta biodiversidade , onde o uso da terra está 
mudando rapidamente, são focos de doenças zoonóticas emergentes. O spillover mais 
frequente ocorre em torno das casas e campos das pessoas . Para algumas doenças, 
sabemos com alguns detalhes como nossas atividades ajudaram a ocorrer. Um dos 
exemplos mais bem descritos é o vírus Nipah. Seu salto de morcegos para porcos para 
pessoas em 1998 seguiu anos de intensificação da suinocultura e desmatamento na 
Malásia que aumentou a interface entre as espécies. Ainda não há vacina para o Nipah, 
que mata até 75 por cento das pessoas infectadas. Outro exemplo é o vírus Hendra na 
Austrália, onde o desmatamento está relacionado ao fato de morcegos portadores do 
vírus atingirem pessoas e cavalos. O SARS-CoV-2, que originalmente também se pensava 
ter surgido em um morcego, pode um dia ser adicionado à lista. 

A crescente interface com outros animais criada por nossas cidades, fazendas e indústrias 
extrativas em expansão é apenas um aspecto da história. Outra, talvez ainda mais 
importante, é como a invasão humana está mudando a composição dos ecossistemas. “É 
essa ideia de como a degradação do habitat está levando a paisagens doentias”, diz David 
Redding, da Zoological Society of London. 

Habitats perturbados 

Os estudos de caso sugerem que, à medida que perturbamos os habitats, alteramos a 
comunidade de animais de maneiras que aumentam o risco de doenças. Veja o caso 
da doença de Lyme , transmitida por carrapatos encontrados no hemisfério norte. À 
medida que as florestas se degradam, elas suportam menos espécies de corpo maior que 
são melhores na remoção de carrapatos, enquanto espécies menores amigáveis aos 
carrapatos, como roedores, prosperam. Mais hospedeiros significam mais carrapatos para 
nos picar e mais risco de propagação da doença. 

Apesar de tais evidências convincentes, Redding foi inicialmente cético de que a hipótese 
da paisagem doente era geralmente aplicável. Mas no ano passado, ele e seus colegas 
examinaram dados sobre ecossistemas perturbados e não perturbados em todo o mundo, 
reunidos como parte de um projeto que analisa doenças emergentes 
chamado PREDICT . O que eles encontraram dissipou suas dúvidas: paisagens perturbadas, 
como cidades e plantações que substituíram a floresta natural, apresentam 
uma proporção maior de espécies transmissoras de doenças e também um número maior 
delas. 

Redding ainda não foi capaz de quantificar o que isso significa para o risco de as pessoas 
serem infectadas. Kimberly Fornace , da London School of Hygiene & Tropical Medicine 
está envolvida em um esforço para descobrir, usando coleiras GPS em macacos e 



rastreamento GPS em voluntários humanos para mapear o surgimento de uma malária 
zoonótica no Bornéu da Malásia. 

“Descobrimos que a exposição a mosquitos infectados costuma ser maior nas bordas da 
floresta, onde mosquitos, macacos e habitats humanos se sobrepõem”, diz ela. 

Mas devemos ser cautelosos com a ideia simplista de que os habitats da biodiversidade 
são um viveiro de patógenos esperando para chegar até nós. “O problema é que a história 
não lava, está errada”, diz Felicia Keesing , do Bard College em Annandale, Nova York. “Ele 
assume que todos os elementos da biodiversidade são igualmente perigosos para 
nós. Eles não são." 

Cinco grupos de animais são os mais propensos a transmitir doenças zoonóticas que se 
espalham para os humanos, diz Keesing. Eles são ratos, morcegos, primatas, carnívoros, 
como cães e gatos, e animais de cascos fendidos, como ovelhas, cabras, vacas e 
camelos. Os camelos foram a fonte de infecção do coronavírus por trás da síndrome 
respiratória do Oriente Médio , ou MERS, que viu surtos esporádicos desde seu primeiro 
aparecimento em 2012. 

Por que esses cinco grupos ainda está sendo explorado. Com os primatas, provavelmente 
é porque eles são parentes próximos de nós e os mesmos patógenos podem nos infectar 
com mais facilidade. Para carnívoros e animais com cascos, pode ser devido à nossa 
proximidade com eles. Com ratos e morcegos, em parte pode ser por causa de seu grande 
número. 

“Na maioria das vezes, um patógeno passou por mais de um animal” 

Culpar qualquer animal ou grupo de animais por uma zoonose pode ser difícil. Considere 
os morcegos, frequentemente mencionados como a fonte definitiva de SARS-CoV-2. “Você 
ouviu uma história sobre os morcegos serem o grupo mais perigoso”, disse 
Keesing. Embora outro vírus em morcegos-ferradura seja 96 por cento idêntico ao 
genoma do SARS-CoV-2 , os 4 por cento ausentes são um lembrete de que “a grande 
maioria dos patógenos vêm de muitos hospedeiros”. Na maioria das vezes, um patógeno 
passou e sofreu mutação em mais de um animal antes de chegar aos humanos. Espécies 
diferentes se juntando, às vezes por causa dos humanos, é onde o risco de doenças 
geralmente aumenta. 

O coronavírus SARS-CoV-1, que causou o surto da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS) de 2002-04 , ilustra seu ponto. O vírus foi rastreado até morcegos-ferradura que 
vivem em cavernas, mas não há evidência direta de transmissão de morcegos para 
humanos. Uma possibilidade, descoberta por uma equipe de pesquisadores incluindo 
Daszak em 2017, é que civetas de palmeira mascaradas em um mercado de vida 
selvagem em Guangdong, China, forneceram um intermediário. 



Negócios doentios 

As histórias de SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 sugerem que não é apenas a nossa invasão no 
espaço da natureza que aumenta o risco de zoonose, mas como cada vez mais 
comercializamos e transportamos animais selvagens em grandes distâncias (consulte 
“Fontes de mercado ”). Uma melhor regulamentação do comércio internacional legal de 
animais ajudaria a conter o risco de pandemias, diz John Scanlon, ex-chefe da Secretaria 
da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Selvagens (CITES), que supervisiona esse comércio. Ele está pedindo emendas ao tratado 
da CITES, que entrou em vigor em 1975, que incluam a saúde animal em suas decisões, 
bem como um novo acordo global para combater o comércio ilegal. “O transbordamento 
pode acontecer em qualquer país e, para ter sucesso, precisamos adotar uma abordagem 
global”, diz Scanlon, agora noIniciativa End Wildlife Crime . 

Não é como se alguma dessas coisas fosse nova. Na esteira do surto de SARS, 
conservacionistas e especialistas em saúde elaboraram os “Princípios de Manhattan”, uma 
lista de 12 recomendações para prevenir futuras epidemias zoonóticas , com base na 
constatação de que a saúde humana, outros animais e ecossistemas estão inter-
relacionados. Walzer fazia parte de uma equipe que em 2019 começou a atualizar esses 
princípios, em um esforço que antecedeu a covid-19. “Embora a formulação dos princípios 
possa parecer presciente, esta pandemia foi prevista e em grande parte inevitável, e 
acontecerá novamente se ações decisivas não forem tomadas”, escrevem eles no artigo 
resultante , que acaba de ser publicado. 

Se houver alguma esperança para a pandemia covid-19, pode ser que aprendamos a levar 
a sério a ideia de que os humanos não estão separados do ambiente natural, mas sim 
parte dele, diz Steve Unwin da Universidade de Birmingham, REINO UNIDO. Ele é um 
veterinário que trabalha com animais selvagens regularmente infectados por patógenos 
humanos. “Muitas vezes colocamos humanos no final de uma cadeia, mas somos parte de 
uma teia de transbordamento. Os patógenos não sabem as direções ”, diz ele. Isso é bem 
compreendido nos círculos científicos, mas só melhoraremos na redução do risco de 
pandemias se essa percepção se espalhar também para os governos, diz ele. 

Fletcher & Baylis / Science Photo Library 

Além disso, precisamos repensar fundamentalmente nossas interações com os animais e 
como estamos mudando seus habitats. “A natureza é imprevisível. Tendemos a ficar muito 
estreitos - você sabe, temos que parar o SARS-CoV-3 ”, diz Redding. “Mas, na verdade, 
temos que pensar amplamente sobre como interagimos com os animais e como 
perturbamos as paisagens.” Sua pesquisa sugere que respostas equivocadas à pandemia 
covid-19 - como uma reação contra os morcegos que levou ao abate - simplesmente 
perturbariam os ambientes e piorariam as coisas. Um passo positivo simples, no entanto, 
seria interromper a remoção de predadores que verificam o número de espécies 
transmissoras de doenças, como roedores. 



“A pandemia covid-19 era inevitável e acontecerá novamente se ações decisivas não 
forem tomadas para proteger a natureza” 

A restauração ecológica - criando mais áreas protegidas, permitindo que as florestas 
voltem a crescer - também é fundamental. A ONU designou esta Década da Restauração 
do Ecossistema. Agora precisamos que os governos se manifestem e tomem medidas para 
que isso aconteça . “Uma das grandes fronteiras é até que ponto podemos restaurar 
habitats”, diz Keesing. 

As decisões que os indivíduos tomam em todas as partes do mundo também podem 
desempenhar o seu papel. Como Daszak aponta, a invasão de pessoas em áreas 
biodiversas é em grande parte para suprir a demanda por produtos em países mais ricos, 
seja óleo de palma da Malásia e Indonésia ou carne de fazendas de gado na América do 
Sul. “Estamos caminhando como sonâmbulos para esses desastres. Precisamos apenas 
abrir nossos olhos sobre as decisões que tomamos ”, diz Redding. “As pessoas que 
consomem tomam decisões que afetam a probabilidade de repercussões futuras.” 

Ele sugere mudar para dietas mais baseadas em vegetais como um passo que as pessoas 
podem dar. “São todas as escolhas que fazemos: o que comemos, o que vestimos”, diz 
David Quammen, autor do livro Spillover de 2012 . Há sinais de que alguns governos em 
países mais ricos estão caminhando na direção certa, colocando restrições ou proibições à 
importação de bens que afetam os ecossistemas. Em novembro, o Reino Unido aprovou 
uma lei para esse efeito. A União Europeia está sob pressão para fazer o mesmo . 

Por enquanto, a pesquisa sobre as ligações entre nossa destruição da natureza e doenças 
emergentes está crescendo rapidamente. Também é incipiente e, às vezes, confuso: 
Redding compara a ciência a onde estávamos na década de 1970 sobre a mudança 
climática. Mas não precisamos esperar: há uma infinidade de outras razões para proteger 
os habitats e a biodiversidade, desde a água doce que fornecem ao carbono que 
armazenam. É mais ou menos como o argumento apresentado por um famoso cartoon de 
2009 , onde um delegado em uma cúpula do clima pergunta: “E se for uma grande farsa e 
criarmos um mundo melhor para nada?”. Como diz Redding: “Qual é a desvantagem de 
tentar proteger melhor os ecossistemas e mantê-los mais intactos?” 

Como as doenças atingem os humanos 

Os patógenos que outros animais hospedam incluem bactérias, vírus, fungos e outros 
parasitas diversos. Eles podem se espalhar para os humanos por contato direto, por 
exemplo, comendo o animal. 

Freqüentemente, porém, outro host desempenha o papel de intermediário. A análise 
genética sugeriu - embora esteja longe de ser certo - que o SARS-CoV-2, o vírus por trás da 
pandemia covid-19, pode ter se espalhado para humanos a partir de um morcego 
hospedeiro original via animais semelhantes a tamanduás chamados pangolins. 



Esses hospedeiros intermediários podem fornecer uma oportunidade para um patógeno 
em potencial adquirir as características genéticas de que precisa para infectar as 
pessoas. O parente mais próximo conhecido do SARS-CoV-2, um coronavírus denominado 
RaTG13 que infecta o morcego ferradura Rhinolophus affinis, não parece ter uma proteína 
de pico adequada para se ligar a receptores humanos. 

Se um vírus se espalhar para um ser humano, o perigo surge quando ele se replica com 
sucesso nele. Felizmente, a maioria dos vírus animais não pode fazer isso. Para ter o 
potencial de desencadear uma epidemia, um patógeno deve adquirir a capacidade de 
transmitir de humano para humano, que é o que o SARS-CoV-2 fez. 

Finalmente, uma vez que tem a capacidade de se replicar em humanos, um patógeno 
pode evoluir, como o SARS-CoV-2 com suas novas variantes - ou como o HIV (vírus da 
imunodeficiência humana), eventualmente tornando-se, como seu nome sugere, um 
humano apenas vírus. 

Fontes de mercado 

Seria difícil criar um terreno fértil para que doenças passassem dos animais para os 
humanos do que os mercados de animais vivos. Os coronavírus, em particular, são bons 
em recombinação , na qual dois vírus infectam a mesma célula viva e obtêm novo material 
genético um do outro. Isso os ajuda a saltar de uma espécie para outra. Manter animais 
vivos próximos uns dos outros em gaiolas, alguns doentes, estressados e liberando mais 
patógenos como resultado, e excretando e espirrando uns nos outros, aumenta a 
probabilidade disso. 

“Os mercados de animais selvagens, com vida selvagem trazida de toda a região e, muitas 
vezes, globalmente, são apenas um risco inerente”, diz Christian Walzer da Wildlife 
Conservation Society. “É simplesmente bobagem fazer isso hoje em dia. O que criamos 
com esses mercados são superinterfaces. ” 

As rotas comerciais para os mercados também contribuem. O comércio de animais 
selvagens na China mistura prontamente animais capturados e comercializados legal e 
ilegalmente, tanto de fazendas quanto de animais selvagens. “Os vírus exploram esse 
caminho muito bem, como fizeram com o SARS e provavelmente com o covid”, diz Peter 
Daszak da EcoHealth Alliance. 

O transporte lento, longo e apertado de animais vivos ao longo das rotas comerciais 
parece ser de alto risco. Daszak e seus colegas não encontraram coronavírus em pangolins 
selvagens na Malásia por mais de uma década. Mas a identificação de vírus em pangolins 
traficados que são semelhantes ao vírus SARS-CoV-2 que causa o covid-19 sugere que a 
recombinação de vírus de morcego e outros mamíferos pode ter acontecido ao longo de 
meses de transporte, diz Daszak. Da mesma forma, uma maior prevalência de 



coronavírus foi encontrada entre ratos de bambu nos mercados vietnamitas - no final das 
rotas comerciais - do que nas fazendas onde são criados. 

A rota exata do SARS-CoV-2 para Wuhan na China ainda não é conhecida. “O cenário mais 
provável para o surgimento de covid-19 é uma pessoa envolvida no comércio de vida 
selvagem ser infectada por morcegos na China rural e espalhar a doença por meio de sua 
rede social no comércio de vida selvagem, no mercado de frutos do mar de Huanan em 
Wuhan”, Daszak disse antes da recente missão da Organização Mundial da Saúde para a 
China. “Ou talvez tenha entrado em uma dessas espécies de vida selvagem cultivadas e se 
movido pela rede de comércio de animais.” Em uma atualização em 9 de fevereiro, a 
equipe da OMS disse que é provável que o vírus se espalhe de um morcego, por meio de 
um animal intermediário, para as pessoas. Mas esse intermediário é desconhecido e, até 
agora, nenhum animal selvagem na China testou positivo para SARS-CoV-2. 

Independentemente dos detalhes das origens do vírus, abordar os mercados de vida 
selvagem e as rotas comerciais, e a forma como os animais são criados ou capturados, é 
uma forma eficaz de reduzir a probabilidade de futuras pandemias. China e Vietnã se 
comprometeram com a proibição permanente do comércio e dos mercados de vida 
selvagem, mas os conservacionistas temem que o problema possa ser transferido para 
outros países. 

Milhões de pessoas em todo o mundo também dependem da carne de animais selvagens 
para seu sustento, incluindo os povos indígenas, e seus direitos e necessidades devem ser 
protegidos, diz Walzer. Uma solução pode ser a proibição do comércio comercial focado 
em grandes cidades onde comer animais selvagens é um luxo e não constitui uma 
necessidade nutricional. 

FONTE:https://www.newscientist.com/article/mg24933240-800-how-our-abuse-of-
nature-makes-pandemics-like-covid-19-more-likely/#ixzz6oR5ZC8Pt 

 

Lançamento: Quadro de Indicadores de Padrões Mínimos 
INEE 
Esta estrutura serve como uma ferramenta para todas as partes interessadas em 
Educação de Emergência (EeE) para demonstrar seu alinhamento com os Padrões 
Mínimos da INEE e seu progresso em direção a eles. Até agora, não havia um conjunto 
comum de indicadores atribuídos a cada padrão e esta ferramenta responde a essa falta. 
 



Os indicadores não pretendem ser obrigatórios; são apenas exemplos de como projetos e 
atividades podem demonstrar como os Padrões Mínimos da INEE estão sendo 
considerados e utilizados em sua programação. A maioria dos doadores e organizações 
tem seu próprio conjunto de indicadores e requisitos, e o INEE não pretende substituí-los. 
Este quadro baseia-se em listas de indicadores já existentes, como a Educação não pode 
esperar (ECW), a Direção-Geral da Proteção Civil e Ajuda Humanitária da União Europeia 
(ECHO), o Global Education Cluster (GEC), o Gabinete das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), UNESCO ou Professores em Contextos de 
Crise (TiCC), e propõe novos indicadores onde foram detectadas lacunas. 
 
A Estrutura de Indicadores de Padrões Mínimos da INEE foi projetada com questões como 
versatilidade e contextualização em mente. Pode ser utilizado tanto por profissionais 
quanto por doadores, em qualquer etapa do ciclo do programa. A intenção é que todas as 
partes interessadas da SEE adaptem a estrutura para seu próprio uso e contexto, quando 
trabalharem sob a estrutura geral dos Padrões Mínimos da INEE. Cada usuário pode 
decidir quais informações considera mais relevantes para seu próprio uso ou para 
informar doadores e / ou comunidades afetadas por emergências. 
 
Os indicadores serão tão bons quanto a capacidade do usuário de entender o que está 
medindo e por quê. Para isso, aproveitamos esta oportunidade para destacar algumas 
ferramentas que ajudarão os usuários a interagir de forma mais eficaz com a Estrutura de 
Indicadores de Padrões Mínimos do INEE: 

As ferramentas de medição da qualidade são essenciais para a eficácia dos indicadores e 
alguns exemplos podem ser encontrados ao longo desta estrutura. Se você souber de 
outras ferramentas que podem completar a estrutura, envie um e-mail 
para minimumstandards@inee.org . 
 
Durante o primeiro semestre de 2021, lançaremos um processo piloto dessa estrutura. 
Fique ligado nos canais de comunicação do INEE para saber como você pode contribuir 
para a próxima fase desse processo de monitoramento e avaliação. Nesse ínterim, 
gostaríamos de receber feedback de todos os profissionais de SE para garantir que essa 
ferramenta seja prática, relevante e eficaz. Portanto, não hesite em nos enviar suas 
opiniões e sugestões para minimumstandards@inee.org . 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Minimum%20Standards%20Indicator%20Frame
work%20v1.5%20PT%20LowRes.pdf 

 

Plano estratégico da US Geological Survey Wildland Fire 
Science, 2021–26 



O Plano Estratégico de Ciência do Fogo Florestal do US Geological Survey (USGS) define as 
capacidades essenciais da ciência do fogo para compreender os processos e padrões do 
sistema terrestre relacionados ao fogo e responsivos ao fogo, e informar a tomada de 
decisão de gerenciamento. Desenvolvido por cientistas de bombeiros e liderança 
executiva do USGS, e informado por conversas com partes interessadas externas, o Plano 
Estratégico está alinhado com as necessidades da comunidade de partes interessadas da 
ciência do fogo - fogo, terra, recursos naturais e gerentes de emergência federais, 
estaduais, tribais e organizações comunitárias, bem como membros da comunidade 
científica. 

O Plano Estratégico é composto por quatro prioridades integradas, cada uma com metas 
associadas e estratégias específicas para atingir as metas: 

1. Prioridade 1: Produzir ciência do fogo acionável e de ponta; 
2. Prioridade 2: Envolver as partes interessadas na produção e distribuição de 

ciência; 
3. Prioridade 3: Comunicar eficazmente a capacidade, produtos e informações da 

ciência do fogo do USGS para um público amplo; e 
4. Prioridade 4: Aprimorar a estrutura organizacional do USGS e dar suporte 

avançado à ciência do fogo. 
As prioridades deste Plano Estratégico definem o compromisso do USGS em produzir e 
fornecer ciência, informação e ferramentas de apoio à decisão de ponta em apoio às 
prioridades nacionais, regionais e locais e às necessidades das partes interessadas. 

FONTE:https://pubs.usgs.gov/circ/1471/cir1471.pdf 

 

São 2 da manhã, você está dormindo e uma enchente 
atinge sua casa. Sem um sistema de alerta, o que você faz? 

Por Spyros Schismenos, Garry Stevens e Nichole Georgeou 

Em março de 2019, uma  forte tempestade atingiu o  sul do Nepal. Os residentes nos 
distritos de Bara e Parsa foram pouco avisados. Eles se abrigaram em cabanas feitas de 
barro e tijolos que desabaram com o vento e a chuva. Pelo menos 28 pessoas morreram 
e  mais de 600  ficaram feridas. 

O desastre mostra como comunidades pequenas e remotas são extremamente 
vulneráveis a enchentes, tempestades e outros desastres hídricos. Em particular, como 
muitas comunidades desfavorecidas, as pessoas nesses distritos não tinham ou tinham 
acesso limitado à eletricidade, e nenhum sistema de alerta de enchentes estava instalado. 



Somos especialistas em “engenharia humanitária”, um campo de pesquisa emergente 
que busca soluções de engenharia para populações carentes. 

Nossa pesquisa recente   identifica os tipos de comunidades com maior risco de danos por 
desastres hídricos, inclusive na Austrália. Também  sugere  como os geradores locais de 
energia renovável podem eletrificar comunidades carentes e ajudar a fornecer energia a 
sistemas vitais de alerta precoce. 

Um problema global 

De acordo com  o Banco Mundial, 1,47 bilhão de pessoas estão diretamente expostas ao 
risco de inundações intensas e mais de um terço delas são pobres e enfrentam graves 
consequências de longo prazo. Além do mais, as alterações climáticas está a fazer este 
tipo de catástrofes  pior . 

Os impactos dos desastres hídricos são maiores em comunidades remotas e de baixa 
renda, onde infraestrutura inadequada, governança deficiente e falta de serviços de 
emergência são comuns. 

Muitas dessas comunidades não têm  acesso à eletricidade . Além de levar a problemas de 
saúde, produtividade e padrões de vida, a falta de eletricidade significa poucos sistemas 
de alerta precoce eficazes. 

Quando uma enchente atinge um vilarejo ribeirinho remoto às 2 da manhã, sem alertas 
em vigor, os resultados podem ser devastadores. Por exemplo, no Afeganistão em agosto 
do ano passado, uma enchente  noturna  destruiu casas e matou mais de 100 pessoas, 
incluindo crianças. 

Mais perto de casa 

Na Austrália , as estatísticas de risco natural mostraram que, entre 1900 e 2015, as 
enchentes foram a segunda maior causa de morte, perdendo apenas para as ondas de 
calor. 

Devemos observar aqui que as comunidades afetadas pelas enchentes na Austrália 
diferem de maneira significativa das comunidades pobres e remotas no exterior. Em 
primeiro lugar, muitas vítimas da enchente na Austrália estavam cientes da enchente e 
muitas morreram ao tentar atravessar uma ponte ou estrada inundada. E a maioria das 
comunidades na Austrália tem recursos muito melhores para resistir e reconstruir após as 
enchentes. 

No entanto, na Austrália, como no exterior, o público nem sempre está totalmente ciente 
da magnitude potencial de uma enchente. Por exemplo, em 2011, o Bureau of 



Meteorology  supostamente  previu uma enchente em Toowoomba cerca de uma hora 
antes da torrente, mas não incluiu a informação em seu alerta público. 

E no mesmo ano, uma  revisão oficial  concluiu que o sistema de alerta de enchentes de 
Victoria precisava ser melhorado. A avaliação do risco de inundação muitas vezes recai 
sobre os governos locais com poucos recursos e deve ser "mais bem adaptada para 
atender aos requisitos locais", disse o relatório. 

Na Austrália, como em outros lugares, a falta de fornecimento de eletricidade também 
pode causar problemas após uma enchente. Por exemplo, em 2017, o ciclone tropical 
Debbie deixou milhares de pessoas em Mackay e Whitsundays  sem eletricidade  ou  água 
potável . 

Uma solução ganha-ganha? 

Nossa pesquisa examinou intervenções de engenharia para melhorar o bem-estar social e 
econômico de populações vulneráveis e melhorar sua capacidade de resistir a desastres. 

Em particular,  estamos desenvolvendo  pequenas unidades solares ou hidrelétricas de 
baixo custo, combinadas com sistemas de alerta de enchentes. Essas unidades híbridas 
têm o potencial de atender às necessidades diárias de energia e às necessidades de 
emergência, como sirenes e luzes de evacuação. 

É assim que funcionaria. Pequenas unidades hidrelétricas em um rio, ou painéis solares 
próximos, gerariam eletricidade constante. Sensores que detectam o nível e a vazão da 
água seriam acoplados às unidades. Quando condições críticas eram identificadas, um 
sistema de alerta, como sirenes ou luzes, disparava, alertando os moradores sobre o 
perigo. 

Esses sistemas funcionariam como geradores de energia renovável fora da rede para 
comunidades sem acesso regular à eletricidade, incluindo na Austrália. Eles também 
serviriam como backup para os principais sistemas de energia e resposta a inundações da 
Austrália. 

Estamos trabalhando com o município rural de Sunkoshi, no Nepal, para testar a 
viabilidade de um sistema híbrido. Também iniciamos discussões com comunidades no 
Brasil, Guatemala e Grécia sobre a integração de painéis solares comunitários com 
sistemas de alerta para cobrir as necessidades diárias e de resposta a desastres. 

Uma palavra de cautela 

Pequenos sistemas de energia renovável podem ser uma virada de jogo para algumas 
populações desfavorecidas, mas não são uma bala de prata. 



Comunidades vulneráveis requerem recursos para manter os sistemas funcionando. Por 
exemplo, projetos de energias renováveis em África subsariana foram  encontrados 
para  falhar, ou não um bom desempenho no longo prazo, devido à má gestão e 
planeamento, má manutenção e um fracasso para envolver as partes interessadas locais. 

E os sistemas de energia que são caros, estranhos ao know-how local ou complexos 
provavelmente não atrairão o envolvimento de longo prazo dos residentes. 

É importante que essas soluções sejam lideradas pela comunidade e coloquem as 
necessidades locais no centro da tomada de decisões. E tais intervenções só podem ter 
sucesso ao lado de uma forte ação climática e desenvolvimento socioeconômico 
sustentável, para ajudar a mitigar os efeitos dos desastres. 

FONTE:https://theconversation.com/its-2am-youre-sleeping-and-a-flash-flood-hits-your-home-without-a-
warning-system-what-do-you-do-154805 

 

Engenharia humanitária no nexo sustentabilidade-
desenvolvimento: mapeamento de vulnerabilidade e 
fatores de capacidade para comunidades em risco de 
desastres causados pela água 

Durante 2019, mais de 90% de todos os desastres naturais envolveram eventos climáticos 
extremos (EWE), que incluem inundações, tempestades, deslizamentos de terra, 
temperaturas extremas, secas e incêndios florestais (CRED 2020 ). Inundações e 
tempestades são os tipos de desastres naturais mais frequentes e associados ao maior 
número cumulativo de pessoas afetadas (CRED 2020 ; Wahlstrom e Guha-Sapir 2015 ). A 
devastação causada por tais desastres baseados na água (WD) é substancial, mas seus 
efeitos relativos à saúde e socioeconômicos são desproporcionalmente altos em países de 
renda baixa e média-baixa (L / LMIC), onde infraestrutura resistente a ameaças e recursos 
de resposta são frequentemente mais limitados (Strömberg 2007) O Objetivo 13 da 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável destaca essa 
questão e enfoca a importância de “fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação 
aos perigos e desastres naturais relacionados ao clima em todos os países” (UNSD 2020 ). 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-020-00890-y 
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