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Relatório da ONU defende abordagem que une saúde 
humana, animal e ambiental para evitar futuras 
pandemias 

Enquanto a pandemia da COVID-19 ameaça vidas e perturba economias em todo o 
mundo, um novo relatório alerta para a possibilidade de surgimento de novos surtos de 
doenças zoonóticas caso os países não tomem medidas para impedir sua disseminação. 
O estudo faz dez recomendações para evitar futuras pandemias. 

O relatório “Prevenir a Próxima Pandemia: Doenças Zoonóticas e Como Quebrar a 
Cadeia de Transmissão” é um esforço conjunto do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) e do Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI). 

Ele identifica sete tendências que impulsionam o surgimento de doenças zoonóticas, 
incluindo a crescente demanda por proteína animal, a expansão agrícola intensiva e não 
sustentável, o aumento da exploração da vida selvagem e a crise climática. O relatório 
conclui que a África, em especial, por ter enfrentado várias epidemias zoonóticas, 
incluindo os recentes surtos de Ebola, pode ser uma fonte de soluções importantes para 
conter futuros surtos. 

“A ciência é clara ao dizer que, se continuarmos explorando a vida selvagem e 
destruindo os ecossistemas, podemos esperar um fluxo constante de doenças 
transmitidas de animais para seres humanos nos próximos anos”, afirmou a diretora-
executiva do PNUMA, Inger Andersen. 

“As pandemias são devastadoras para nossas vidas e nossas economias e, como vimos 
nos últimos meses, a população mais pobre e vulnerável é a mais impactada. Para evitar 



futuros surtos, precisamos ser mais conscientes sobre a proteção do meio ambiente”, 
complementou. 

Uma “doença zoonótica” ou “zoonose” é uma doença transmitida de animais para seres 
humanos. A COVID-19, que já causou mais de meio milhão de mortes em todo o mundo, 
provavelmente foi originada em morcegos. Mas ela é apenas a mais recente dentre 
tantas doenças cuja disseminação foi intensificada pelas ações humanas – como ebola, 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), Febre do Nilo Ocidental e Febre do 
Vale Rift. 

Todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente de países de baixa e média 
renda, morrem devido a doenças zoonóticas negligenciadas. Estes surtos também 
podem causar doenças graves, mortes e perda de produtividade em rebanhos nos países 
em desenvolvimento, deixando milhões de pequenos agricultores em extrema pobreza. 

Nas últimas duas décadas, as doenças zoonóticas causaram perdas econômicas no valor 
de mais de 100 bilhões de dólares, sem contar a pandemia de COVID-19, que poderá 
custar 9 trilhões de dólares nos próximos anos. 

Países africanos podem liderar esforços na prevenção de pandemias 

As doenças zoonóticas estão em ascensão em todo o mundo. Os países africanos, alguns 
dos quais já lidaram de forma bem sucedida com outros surtos zoonóticos fatais, podem 
aproveitar suas experiências para combater futuros surtos por meio de abordagens que 
incorporem saúde humana, animal e ambiental. 

O continente abriga grande parte das florestas tropicais remanescentes do mundo e 
outras paisagens selvagens. A população humana na África também é a que mais cresce, 
o que facilita o encontro entre rebanhos e animais selvagens, que, por sua vez, eleva o 
risco de disseminação de doenças zoonóticas. 

“A situação no continente hoje é propícia para intensificar as doenças zoonóticas 
existentes e facilitar o surgimento e a disseminação de novas doenças”, disse o diretor-
geral da ILRI, Jimmy Smith. 

“Mas, com suas experiências com a ebola e outras doenças emergentes, os países 
africanos estão demonstrando maneiras proativas de gerenciar esses surtos. Por 
exemplo, para controlar as doenças eles estão aplicando novas abordagens baseadas 
em riscos, ao invés de abordagens baseadas em regras, por serem mais adequadas para 
ambientes com poucos recursos, e estão unindo conhecimentos humanos, animais e 
ambientais em iniciativas proativas como a One Health.” 

Os autores do relatório identificam a abordagem da One Health, que une conhecimentos 
em saúde pública, veterinária e ambiental, como o melhor método para prevenir e 
responder aos surtos de doenças zoonóticas e pandemias. 

10 recomendações 



O relatório identificou dez ações práticas que os governos podem tomar para evitar 
surtos futuros: 

10 recomendações 

O relatório identificou dez ações práticas que os governos podem tomar para evitar 
surtos futuros: 

 Investir em abordagens interdisciplinares, como a One Health; 

 Incentivar pesquisas científicas sobre doenças zoonóticas; 

 Melhorar as análises de custo-benefício das intervenções para incluir 
o custo total dos impactos sociais gerados pelas doenças; 

 Aumentar a sensibilização sobre as doenças zoonóticas; 

 Fortalecer o monitoramento e a regulamentação de práticas 
associadas às doenças zoonóticas, inclusive de sistemas alimentares; 

 Incentivar práticas de gestão sustentável da terra e desenvolver 
alternativas para garantir a segurança alimentar e meios de 
subsistência que não dependam da destruição dos habitats e da 
biodiversidade; 

 Melhorar a biossegurança, identificando os principais vetores das 
doenças nos rebanhos e incentivando medidas comprovadas de 
manejo e controle de doenças zoonóticas; 

 Apoiar o gerenciamento sustentável de paisagens terrestres e 
marinhas a fim de ampliar a coexistência sustentável entre agricultura 
e vida selvagem; 

 Fortalecer a capacidade dos atores do setor de saúde em todos os 
países; e 

 Operacionalizar a abordagem da One Health no planejamento, 
implementação e monitoramento do uso da terra e do 
desenvolvimento sustentável, entre outros campos. 

O relatório será lançado no Dia Mundial das Zoonoses, instituído em 6 de julho por 
instituições de pesquisa e entidades não-governamentais em homenagem ao trabalho 



do biólogo francês Louis Pasteur. Em 6 de julho de 1885, Pasteur administrou com 
sucesso a primeira vacina contra a raiva, uma doença zoonótica. 

Sobre o PNUMA 

O PNUMA é a principal voz global em temas ambientais. Ele promove liderança e 
encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e capacitando 
nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem comprometer a das futuras 
gerações. 

Sobre o Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária 

O Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI) é uma instituição sem fins lucrativos 
que ajuda pessoas de países de baixa e média renda a melhorarem suas vidas, meios de 
subsistência e terras através dos animais, que continuam sendo centrais para a 
agricultura e as pequenas empresa dos países em desenvolvimento. O ILRI é um centro 
de pesquisa da CGIAR, com sede no Quênia e na Etiópia e com outros 14 escritórios pela 
África e pela Ásia. 

Para imprensa, por favor entre em contato 

Roberta Zandonai, Gerente de Comunicação Institucional, 
PNUMA, roberta.zandonai@un.org 
David Aronson, Media and Policy Engagement, ILRI 

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32860/ZPKMSP.pdf?sequence=6&i
sAllowed=y 

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 

 
Causas do COVID-19 incluem ações humanas e 
degradação ambiental, apontam estudos 

O coronavírus (COVID-19) é uma doença zoonótica transmitida entre animais e seres 
humanos. As zoonoses ameaçam significativamente a nossa saúde. Quando os sintomas 
são graves, a falta de exposição prévia leva à ausência de anticorpos para nosso corpo 
se defender. Alguns exemplos de surtos recentes incluem a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave ou SARS (2002); a Influenza Aviária ou Gripe Aviária (2004); o H1N1 ou a 



Gripe Suína (2009); a Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS (2012); o Ebola 
(2014– 2015); o Zika Vírus (2015-2016); e a Febre do Nilo Ocidental (2019). 

Quase um século de tendências globais confirmam que os surtos zoonóticos estão mais 
frequentes. Um relatório de 2016 do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) sinalizou essa situação como uma questão de preocupação global. 
A cada ano surgem em média três novas doenças infecciosas em seres humanos e 75% 
delas são zoonóticas. 

O que está provocando o aumento dessas doenças? Confira abaixo o que décadas de 
pesquisas científicas podem nos dizer: 

Os coronavírus são impulsionados por ações humanas 

De acordo com a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos (IPBES), "existe apenas uma espécie responsável pela pandemia do 
COVID-19 – os seres humanos". 

Nem todos os coronavírus resultam em uma nova doença zoonótica. Sem transmissão 
entre animal e ser humano, o SARS-CoV-2 não teria se apresentado na forma do COVID-
19. De fato, há outros coronavírus circulando em animais que ainda não nos infectaram. 

Contudo, os coronavírus estão nos atingindo mais frequentemente porque estamos 
oferecendo a eles mais oportunidades para disseminação. Nos últimos 50 anos, a 
população humana mundial dobrou e a economia global quase quadruplicou. A rápida 
migração de áreas rurais para áreas urbanas e a criação de novos centros urbanos 
afetaram a demografia e nossos estilos de vida e práticas de consumo. 

Mudanças ambientais 

As mudanças em nosso estilo de vida alteraram drasticamente a terra ao nosso redor. 
Nós destruímos florestas e outros ecossistemas naturais para criar espaços para áreas 
urbanas, assentamentos, terras agrícolas e indústrias. Ao fazermos isso, reduzimos o 
espaço da vida selvagem e degradamos as barreiras de proteção natural entre seres 
humanos e animais. 

A mudança climática também impulsiona zoonoses. As emissões de gases de efeito 
estufa – principalmente os que resultam da queima de combustíveis fósseis – alteram a 
temperatura e a umidade do planeta, o que afeta diretamente a sobrevivência dos 
micróbios. As transformações aceleradas dos habitats causadas por eventos climáticos 



incomuns, como calor, seca, inundação ou incêndios florestais, não permitem que os 
ecossistemas equilibrem picos repentinos na população de algumas espécies – como os 
mosquitos –, que podem se tornar vetores de doenças emergentes. Programada para 
ser lançada no próximo mês, uma avaliação sobre zoonoses feita pelo PNUMA e pelo 
Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI) sugere que as epidemias se tornarão 
mais frequentes conforme o clima continuar mudando. 

Mudanças comportamentais 

A demanda por carnes e laticínios levou à expansão das áreas de cultivo uniformes e 
da pecuária intensiva nas áreas rurais e urbanas. Os rebanhos geralmente servem de 
ponte entre a vida selvagem e as infecções humanas, dado que os patógenos podem ser 
transmitidos de animais selvagens para rebanhos e de rebanhos para seres humanos. 

Uma grande preocupação são os mercados informais, onde animais selvagens são 
guardados e vendidos vivos, geralmente em condições insalubres e anti-higiênicas. 
Quando não seguimos práticas sanitárias e de proteção, há maior facilidade de vírus e 
patógenos se espalharem entre bichos muito próximos e inclusive alcançarem os seres 
humanos que os manuseiam, transportam, vendem, compram ou consomem. 

 Alterações patogênicas 

Com o aumento da agricultura intensiva e o uso excessivo de medicamentos 
antimicrobianos em animais e pessoas, os patógenos estão se tornando mais resistentes 
a essas substâncias que um dia foram eficazes no tratamento de outras zoonoses, 
constantemente evoluindo para sobreviverem em diferentes animais, seres humanos e 
ambientes. 

O que o COVID-19 está nos ensinando 

O COVID-19 é um lembrete de que a saúde humana e a saúde ambiental estão 
intimamente conectadas. Existem cerca de 8 milhões de espécies na Terra, das quais os 
seres humanos representam apenas uma. Esse valor inclui também cerca de 1,7 milhão 
de vírus não identificados, mas que podem infectar pessoas, estando presentes em 
mamíferos e aves aquáticas. Se não nos prevenirmos agora, podemos ser facilmente 
infectados no futuro. 

A principal maneira de nos protegermos das zoonoses é impedindo a destruição da 
natureza. Onde os ecossistemas são saudáveis e biodiversos, há resiliência, 
adaptabilidade e regulação de doenças. 



Uma maior biodiversidade e integridade ecossistêmica pode ajudar a controlá-las por 
meio da diversidade de espécies, de modo que fica mais difícil para um patógeno se 
espalhar rapidamente ou dominar. Os patógenos que passam por vários animais têm 
mais chances de se depararem com pontos de resistência. 

De acordo com um relatório do IPBES de 2017, a diversidade genética gera resistência a 
doenças e diminui a probabilidade de grandes surtos. Por outro lado, a pecuária 
intensiva gera semelhanças genéticas, reduzindo a resiliência e tornando os 
rebanhos mais suscetíveis à disseminação de patógenos. Isso, por consequência, 
também expõe os seres humanos a maiores riscos. 

O que o PNUMA está fazendo 

À medida que o mundo lida com a crise do COVID-19 e começa a se recuperar do 
impacto causado por essa pandemia global, o PNUMA está ajudando as nações a se 
recuperarem melhor e aumentarem a resiliência a crises futuras. Além disso, está 
apoiando os países no fornecimento de políticas científicas mais fortes que apoiem um 
planeta mais saudável e orientem investimentos verdes. 

Reconhecendo que essa ainda é nossa maior oportunidade para o futuro, o PNUMA 
incentiva os países a avançarem na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Acordo de Paris e em outros acordos 
cruciais acerca de questões como biodiversidade, conservação dos oceanos e gestão de 
químicos e resíduos. 

Com seus parceiros, o PNUMA também está lançando a Década das Nações Unidas para 
a Restauração de Ecossistemas 2021-2030 – um esforço de 10 anos para deter e reverter 
a degradação mundial dos ecossistemas – e trabalhando para desenvolver um novo e 
ambicioso Marco Pós-2020 de Biodiversidade. 

Em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente engajará governos, empresas, 
celebridades e cidadãos a repensarem seus relacionamentos com a natureza e 
convocará líderes para que sejam tomadas decisões centradas no meio ambiente. 
Devemos agir com solidariedade e embasados pela ciência. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/causas-do-
covid-19-incluem-acoes-humanas-e-degradacao-ambiental 

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32060/zoonoses.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 



FONTE:https://www.unenvironment.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-
ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter 

FONTE:http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html 

 

Relatório Mundial sobre Crime de Vida Selvagem 
O tráfico de animais selvagens é cada vez mais reconhecido como uma área 
especializada do crime organizado e uma ameaça significativa para muitas espécies de 
plantas e animais. A segunda edição do Relatório Mundial sobre Crimes de Fauna 
Silvestre faz um balanço da situação atual dos crimes de fauna silvestre, com foco no 
tráfico ilícito de espécies protegidas específicas da fauna e flora selvagens e fornece uma 
avaliação ampla da natureza e extensão do problema em nível global . Inclui uma 
avaliação quantitativa do mercado e uma série de estudos de caso de comércio 
ilícito: pau - rosa , marfim e chifre de rinoceronte , escalas de pangolim , répteis 
vivos , grandes felinos e enguias . Além disso, são apresentadas cadeias de valor e fluxos 
financeiros ilícitos do comércio de marfim e chifre de rinoceronte. 
Se o Relatório Mundial sobre Crime de Vida Selvagem de 2016 representou a primeira 
avaliação global do UNODC sobre o estado do crime de vida selvagem, a edição 2020 
deste relatório representa uma primeira avaliação de tendências. Em vários casos, essas 
tendências foram dramáticas. A caça furtiva de elefantes e rinocerontes diminuiu 
constantemente desde 2011, assim como os preços pagos por presas e chifres. Mas a 
quantidade de escalas de pangolim apreendidas aumentou 10 vezes em apenas cinco 
anos, e novos mercados, como o tráfico de enguias de vidro europeias, surgiram na 
sequência de controles reforçados. Pela primeira vez, um padrão consistente de grandes 
remessas de produtos da vida selvagem não relacionados - escamas de marfim de 
elefante e pangolim - surgiu. Além disso, grupos criminosos organizados em países 
intermediários, nem a fonte nem o destino da vida selvagem consolidaram o controle 
de vários mercados.  O Relatório Mundial sobre Crime de Vida Selvagem de 
2020 acompanha todas essas 

FONTE:https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf 

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7664/Frontiers_2016.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 

 

Um drone pandêmico pode ajudar a impedir a propagação 
do COVID-19? 
Por Dawn Stover , 3 de julho de 2020 



  

Um drone quadcopter Draganfly. Crédito: Cortesia de Draganfly 

O New York Times o apelidou de "Partido Zero": cerca de 50 pessoas se reuniram em 5 
de março para uma festa de aniversário no subúrbio afluente de Westport, 
Connecticut. Os convidados endinheirados "compartilhavam reminiscências, um bufê 
luxuoso e, desconhecido de qualquer um, o coronavírus", informou o Times . Em 
seguida, eles se espalharam para destinos em Westport e muito mais além - levando o 
vírus com eles, no que alguns especialistas chamam de "evento de super disseminação". 

Esse foi o começo de um grande surto em Westport, que não tinha casos de coronavírus 
conhecidos no dia da festa. O condado onde Westport está localizado logo se tornou o 
hotspot de vírus de Connecticut. 

No final de abril, o Departamento de Polícia de Westport anunciou que faria parceria 
com a Draganfly, fabricante de drones de Saskatchewan, em um "Programa Piloto de 
Achatamento de Curvas" que usaria drones para detectar sintomas de COVID-19 e 
monitorar o distanciamento social. 

Os funcionários públicos podem usar o sistema Draganfly para monitorar parques e 



praias quanto à conformidade com o distanciamento social. O sistema usa círculos 
verdes para indicar um distanciamento seguro e círculos vermelhos para informar às 
autoridades que as pessoas estão a menos de um metro e meio de distância. O sistema 
também pode detectar a postura: por exemplo, se o braço de alguém está levantado 
para bloquear a tosse. Foto cedida por Draganfly 
Isso não foi muito bom para os residentes de Westport. Embora a polícia tenha dito que 
não usaria reconhecimento facial ou vigiasse pátios particulares, os moradores ficaram 
indignados com o que viam como invasão de privacidade e logo forçaram a polícia a 
abandonar o plano piloto. 

Draganfly permanece destemido, no entanto. A empresa, que tem uma longa 
história no setor de drones, agora está em parceria com o Departamento de Defesa 
Australiano e a Universidade da Austrália do Sul para desenvolver um drone pandêmico 
que pode pesquisar grupos da comunidade e ajudar a identificar pessoas infectadas com 
COVID-19. 

Mas quão bem um drone pandêmico realmente funciona? Por enquanto, a tecnologia 
de detecção de sintomas de coronavírus pode ser mais adequada para sensores fixos 
nas empresas - uma abordagem que a Draganfly também está adotando - do que para 
os quadcopters que voam acima dos espaços públicos. 

Um sistema de alerta precoce. Os parceiros australianos da Draganfly haviam 
desenvolvido anteriormente um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, 
chamado Vital Intelligence Project, para medir indicadores de saúde. A tecnologia, que 
foi originalmente projetada para missões de resgate e socorro em desastres, também 
foi usada para monitorar a saúde de rebanhos e bebês de animais silvestres em 
enfermarias pré-natais. A Draganfly licenciou a tecnologia para usá-la no 
monitoramento de pandemia. 

Cameron Chell, CEO da Draganfly, diz que o drone de monitoramento de saúde de sua 
empresa - um quadcopter Draganflyer Commander modificado equipado com o 
software australiano - pode detectar se pessoas em parques, praias e outros espaços 
públicos estão mantendo distância social e usando máscaras. O drone também pode 
procurar indicadores de saúde, como febre e tosse. 

Os funcionários públicos poderiam usar o drone para fins de fiscalização, como decidir 
quando limpar uma área superlotada e também para fazer avaliações de saúde sobre a 
disseminação do coronavírus nas comunidades. O drone custará entre US $ 2.500 e US 
$ 15.000, dependendo de como estiver equipado, estima Chell. 

 

RELACIONADOS: 

Coronavírus e mudança climática: como lidar com crises convergentes 
 



O sistema funciona detectando seres humanos individuais na paisagem e analisando sua 
postura e a distância entre eles. Por exemplo, um braço levantado para o rosto pode 
indicar que alguém está tossindo. 

A tecnologia 
de monitoramento de saúde Draganfly mede indicadores como freqüência cardíaca, 
frequência respiratória e postura. Um braço levantado para o rosto, por exemplo, pode 
indicar tosse. Foto cedida por Draganfly 
Conjuntos mais seguros para Hollywood. Implantado em um drone, o sistema 
Draganfly tem algumas limitações importantes. Embora possa fazer medições de até 
400 jardas de distância com câmeras muito caras, um ângulo de visão inferior a 45 graus 
e uma distância inferior a 20 pés é ideal para medir indicadores de saúde, como 
freqüência respiratória e freqüência cardíaca, que podem ser determinados usando 
câmeras de super-lupa que detectam pequenos movimentos no pescoço e nas 
bochechas. De perto, as imagens térmicas podem até medir a temperatura corporal 
central, concentrando-se nos canais lacrimais dos olhos, onde o sangue circula perto da 
superfície. 

Embora a Draganfly tenha sido anteriormente um fabricante de drones, Chell diz que o 
maior crescimento da empresa agora reside na construção de sistemas de 
monitoramento de saúde em terra para empresas como centros de convenções, 
parques temáticos e aeroportos. Em parceria com a empresa de produção de cinema e 
televisão Enderby Entertainment, a Draganfly já introduziu um sistema baseado em 
terra chamado Safe Set Solutions que será usado para selecionar equipes de filmagem, 
atores e outros que trabalham nos filmes de Hollywood, verificando a temperatura 
corporal e física elevadas. distanciar. Enderby comprou a tecnologia para duas 
produções de filmes programadas para começar neste verão e também distribuirá a 
tecnologia para outras empresas de produção. 

O Draganfly não desistiu do monitoramento de drones. Chell diz que a empresa "ouviu 
preocupações de privacidade muito válidas" em Westport e não fez um bom trabalho 
ao explicar como o sistema funciona, mas planeja fazer melhor em programas-piloto 
planejados para outras comunidades. 



Suspeitas sobre a China. As autoridades já usaram drones para impor regras de 
distanciamento social na China e em partes da Europa. Nos Estados Unidos, porém, há 
uma reação crescente contra a tecnologia chinesa - incluindo pequenos drones 
comerciais que são fabricados principalmente na China. A pandemia apenas fortaleceu 
essa reação. 

 

RELACIONADOS: 

Falha na pandemia ou bode expiatório conveniente: Como a OMS chegou aqui? 
 

Mesmo antes do início da pandemia, o Departamento do Interior dos EUA aterrou sua 
frota de mais de 800 drones por temer que os drones estivessem compartilhando dados 
confidenciais com o governo chinês. Em meados de maio, 14 representantes 
republicanos do Congresso escreveram ao Departamento de Justiça dos EUA para 
solicitar informações sobre as autoridades policiais estaduais e municipais dos EUA que 
receberam doações de drones da empresa chinesa DJI para ajudar na fiscalização 
social. A co-signatária Debbie Lesko (R-AZ) twittou que a China "não pode ser confiável". 

Um projeto de lei apresentado no final de maio pela senadora Martha McSally (R-AZ) 
proibiria organizações estaduais e locais de segurança pública de receberem fundos 
federais, a menos que certifiquem que não estão usando nenhum drone fabricado na 
China ou por uma entidade pertencente ou controlada pelo Governo 
chinês. McSally afirmou que as doações de drones são "apenas mais uma parte do 
esforço contínuo da China para explorar a pandemia global". 

Chell é rápido em apontar que o Draganfly está sediado na América do Norte e é um 
contratado de longa data do Pentágono. "Verificamos as caixas em termos de 
segurança", diz ele. 

Mas isso funciona? A maioria das preocupações sobre o uso de drones para 
monitoramento de pandemia se concentrou na segurança e privacidade nacionais. Mas 
e a eficácia do monitoramento remoto? 

Febre e tosse não são os únicos sintomas do COVID-19. A pesquisa identificou outros 
sintomas que não são tão facilmente detectáveis: por exemplo, dores musculares, dor 
de garganta e perda de paladar e olfato. A pesquisa mais recente também sugere que 
muitas pessoas que testam positivo para coronavírus são pré-sintomáticas ou 
assintomáticas, mas, no entanto, são capazes de transmitir a doença. 

As verificações de temperatura tornaram-se comuns em muitas empresas, mas Chell 
afirma que a tecnologia Draganfly é superior porque pode detectar alguém que está 
tomando Advil para eliminar a febre, mas ainda tem uma freqüência cardíaca 
elevada. Para proteger a privacidade, os sistemas de monitoramento de coronavírus não 
retêm dados individualizados, diz ele, e destinam-se apenas a proteger os funcionários 
e clientes de uma empresa. Em locais públicos, a tecnologia é projetada para obter uma 



visão geral da saúde da população, em vez de identificar indivíduos específicos que 
podem estar infectados. 

"Estamos na gênese desta era da gestão da saúde", diz Chell. Ele prevê que consultar o 
relatório de saúde em tempo real de um parque ou shopping antes de você ir para lá 
poderá em breve ser tão comum quanto verificar a previsão do tempo. 

FONTE:https://thebulletin.org/2020/07/can-a-pandemic-drone-help-stop-the-spread-of-covid-
19/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter07062020&ut
m_content=DisruptiveTechnology_PandemicDrone_07032020 

 

EVENTOS 

 

 

UN75: Seminário online discute pesquisa e educação 
virtual no contexto da pandemia de COVID-19 

Como parte das iniciativas para comemorar o 75º aniversário da ONU (UN75), o Impacto 
Acadêmico das Nações Unidas (UNAI) vem promovendo uma série de diálogos com 
acadêmicos, educadores, pesquisadores e estudantes sobre as prioridades para o 
futuro, os obstáculos para alcançá-las e o papel da cooperação acadêmica global para 
repensar as questões de interesse mundial. 

Nesse sentido, será realizado na semana que vem (15) um seminário online da série “75 
para ONU75: 75 minutos de conversação”, organizado pelo impacto acadêmico das 
Nações Unidas, sobre o tema “Tecnologia e ensino superior: pesquisa e educação virtual 
no novo normal” no contexto da pandemia de COVID-19. 

Serviço 

Data/Horário: quarta-feira, 15 de julho de 2020 / 10h às 11h15 EDT (11h às 12h15 no 
horário de Brasília) 

Para participar: https://bit.ly/julho15rsvp (É necessário confirmar participação até 
segunda-feira (13), às 18h (horário de Brasília), com um endereço de e-mail válido). 

Palestrantes 

Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora do Escritório da UNESCO em Brasília e 
representante da UNESCO no Brasil; 
António Andrade, professor e pesquisador em Tecnologia e Educação da Universidade 



Católica Portuguesa, de Porto; 
Magno Hernany Vieira Rocha, diretor do Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância da 
Universidade de Cabo Verde; 
Joziana Muniz de Paiva Barçante, pró-Reitora de Pesquisa da Universidade Federal de 
Lavras; 
Domingos Dos Santos Andrade, professor e pesquisador em software educacional da 
Universidade de Cabo Verde. 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/1d5Ak56I__Ri9yBjgukOfu039k2pDtwZEWdPrSPaRHs
w/viewform?edit_requested=true 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


