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Especialistas dizem que é “extremamente improvável" que 
Covid-19 tenha origem em laboratório 
A equipe de especialistas internacionais chefiada pela Organização Mundial da Saúde, 
OMS, que investiga as origens da Covid-19 terminou esta terça-feira a sua missão à China.  

Falando a jornalistas em Wuhan, o chefe da missão, Peter Ben Embarek, descartou a 
teoria de que o vírus veio de um laboratório nesta cidade, onde os primeiros casos foram 
detectados. 

Origens 

Embarek afirmou que essa hipótese é "extremamente improvável”, mas mais trabalho é 
necessário para identificar a origem do vírus. 

Até esta terça-feira, a Covid-19 já infectou mais de 106 milhões de pessoas em todo o 
mundo. Mais de 2,3 milhões de pessoas perderam a vida.  

Durante a visita de 12 dias, os especialistas visitaram o Instituto de Virologia de Wuhan e o 
mercado de Huanan, que vende peixe, carne e animais selvagens vivos e esteve 
relacionado com alguns dos primeiros casos em humanos. 

Segundo o especialista da OMS, “todo o trabalho que foi feito tentando identificar a 
origem do vírus continua apontando para uma reserva natural.” 

Embarek disse que morcegos e pangolins são uma possibilidade, mas é improvável que a 
passagem para humanos tenha acontecido em Wuhan. Os especialistas ainda não sabem 
como a passagem para humanos aconteceu. 

Segundo o especialista, “o caminho do vírus desde o animal, qualquer que seja a espécie, 
até ao mercado de Huanan pode ter sido muito longo, complicado e envolvendo 
movimentos através de fronteiras.” 



Início  

Dados iniciais sugerem a existência de casos semanas antes de serem identificados em 
Wuhan em dezembro de 2019. Não existem, no entanto, dados que comprovem uma 
disseminação alargada antes dessa data. 

A chefe do painel da Covid-19 na Comissão Nacional de Saúde da China e líder chinesa na 
equipe internacional, Liang Wannian, disse que os dados "indicam a possibilidade de 
circulação em regiões onde não foi detectada." 

Antes do início da missão, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que “a 
evidência científica recolhida conduzirá a hipóteses, que serão a base para estudos 
adicionais de longo prazo."  

Segundo ele, este trabalho "é importante não apenas para a Covid-19, mas para o futuro 
da segurança da saúde global” no gerenciamento de doenças emergentes com potencial 
pandêmico. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740962 

 

Os países preparados para a emergência climática tiveram 
menos mortes COVID 

Por Gulcin Ozkan 

O artigo publicado na  World Development  explora o papel do risco climático, preparação 
e cultura para explicar a variação entre os países nas taxas de mortalidade da Covid-19. A 
pesquisa destaca a necessidade crucial de investimento em ações climáticas e 
infraestrutura de saúde pública como lições importantes da crise Covid-19, para que os 
países possam estar mais bem preparados para desastres semelhantes no futuro. 

Os pesquisadores usaram dados de 110 países relacionando empiricamente as taxas de 
mortalidade da Covid-19 e um conjunto de fatores específicos do país, consistindo em 
características pré-Covid-19 e um conjunto de respostas sociais, econômicas e de saúde 
ao surto do vírus. As principais descobertas incluem: 

 As sociedades individualistas se saíram significativamente pior do que as 
coletivistas em lidar com a Covid-19, resultando em taxas de mortalidade muito 
mais altas. No contexto da Covid-19, as sociedades individualistas são conhecidas 
por estarem menos engajadas com o distanciamento social e outras medidas, uma 
vez que tendem a se preocupar menos com os impactos favoráveis de tais ações 
sobre os outros. 



 Quanto maior o risco climático e menor a prontidão para mudanças climáticas, 
maior o risco de mortalidade por Covid-19. 

 Os países que estavam mais bem preparados para a emergência climática também 
estavam em melhor posição para combater a pandemia. Os dados mostraram que 
estes tinham taxas de mortalidade consistentemente mais baixas. 

 Capacidade de saúde pública em termos de despesas com saúde e número de 
leitos hospitalares; a proporção da população idosa; e resiliência econômica são 
fatores importantes no combate a uma pandemia 

Gulcin Ozkan, vice-reitor (equipe) e professor de finanças na King's Business School, um 
dos autores da pesquisa, disse: “Os cientistas estabeleceram há muito tempo ligações 
entre as mudanças climáticas e as pandemias. A mudança climática é conhecida por 
aproximar a vida selvagem das pessoas, o que, por sua vez, abre caminho para que vírus 
inofensivos em animais selvagens sejam transmitidos aos humanos com consequências 
mortais. 

“Além disso, o papel do clima extremamente quente e frio no aumento da mortalidade e 
dos climas mais quentes na disseminação de doenças foi amplamente reconhecido. Dado 
o papel tão significativo da mudança climática nos resultados de saúde, e particularmente 
na mortalidade, nossa pesquisa estabelece claramente essa ligação entre risco climático, 
cultura e a taxa de mortalidade Covid-19. 

“Está na hora de mais países levarem a sério a emergência climática e os governos devem 
investir na infraestrutura que poderia ter evitado mais mortes”. 

FONTE:https://www.kcl.ac.uk/news/countries-prepared-for-the-climate-emergency-have-had-fewer-
covid-deaths 

 

Orientação da OMS para instalações de saúde resilientes 
ao clima e ambientalmente sustentáveis 

O objetivo desta orientação é aumentar a capacidade das unidades de saúde de proteger 
e melhorar a saúde de suas comunidades-alvo em um clima instável e em mudança; e 
capacitar os estabelecimentos de saúde para que sejam ambientalmente sustentáveis, 
otimizando o uso de recursos e minimizando o lançamento de resíduos no meio 
ambiente. Instalações de saúde resilientes ao clima e ambientalmente sustentáveis 
contribuem para a alta qualidade dos cuidados e acessibilidade dos serviços e, ao ajudar a 
reduzir os custos das instalações, também garantem uma melhor acessibilidade. Eles são, 
portanto, um componente importante da cobertura universal de saúde (UHC). 



Este documento tem como objetivo: 

 Orientar os profissionais que trabalham em ambientes de saúde para compreender 
e se preparar de forma eficaz para os riscos adicionais à saúde representados pelas 
mudanças climáticas. 

 Monitore, antecipe, gerencie e se adapte aos riscos à saúde associados às 
mudanças climáticas. 

 Orientar funcionários de instalações de saúde para trabalhar com setores 
determinantes de saúde (incluindo água e saneamento, energia, transporte, 
alimentos, planejamento urbano, meio ambiente) para se preparar para riscos 
adicionais à saúde decorrentes da mudança climática por meio de uma abordagem 
de resiliência e para promover práticas ambientalmente sustentáveis em prestação 
desses serviços. 

 Fornecer ferramentas para ajudar os funcionários dos estabelecimentos de saúde a 
avaliar sua resiliência às ameaças das mudanças climáticas e sua sustentabilidade 
ambiental com base no uso adequado de recursos (em particular água e energia e 
compras sustentáveis) e liberação de perigos (biológicos, químicos, radiológicos), 
ao ambiente circundante. 

 Promover ações para garantir que os estabelecimentos de saúde sejam 
constantemente e cada vez mais fortalecidos e continuem a ser eficientes e 
responsivos para melhorar a saúde e contribuir para reduzir as iniquidades e a 
vulnerabilidade em seus ambientes locais. 

FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/2833-phe-300920-electronic44cd1f4c-1cf3-
411e-b89b-96bd6dfd0986.pdf?sfvrsn=e7af8744_1&download=true 

 

Covid-19 pode levar a mais interrupções na aquicultura e 
pesca em 2021 
Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, 
alerta que os setores da pesca e aquicultura podem estar sujeitos a mais interrupções em 
2021. A principal razão são as limitações da pandemia, que continuam afetando a oferta e 
a demanda nesses setores.  

Espera-se que a queda global na aquicultura atinja 1,3%, o primeiro declínio anual em 
vários anos. Entre as principais razões estão os danos causados ao abastecimento, ao 
consumo e ao faturamento do pescado causados pela pandemia.  

Consumidores 

A vice-diretora-geral da FAO, Maria Helena Semedo, disse que a crise de saúde “causou 
um transtorno generalizado na pesca e na aquicultura, pois a produção foi interrompida, 



as cadeias de abastecimento perturbadas e os gastos dos consumidores restringidos por 
vários bloqueios.”  

A agência adverte que com as persistentes medidas restritivas que vão afetando a oferta e 
demanda, mais interferências podem impactar o setor ao longo do ano.  

Semedo disse que com 2020 registrando a primeira queda em anos na aquicultura, “as 
medidas de contenção provocaram mudanças de longo alcance, muitas das quais 
provavelmente persistirão no longo prazo.”  

De acordo com a FAO, todas as fases da cadeia de abastecimento da pesca e da 
aquicultura podem ser interrompidas ou limitadas por estas restrições.  

Restaurantes  

O Índice de Preços do Peixe caiu para a maioria das espécies comercializadas. Por outro 
lado,  o fechamento de restaurantes e hotéis em muitos países gerou uma queda na 
demanda por peixe fresco.  

Semedo revelou que o impacto da crise foi significativo nos países em desenvolvimento, 
especialmente naqueles com grandes setores informais, onde trabalhadores artesanais, 
de pequena escala e comunidades, dependem da pesca para sua segurança alimentar e 
meios de subsistência”.  

Para a vice-chefe da FAO estes grupos são os que “mais têm suportado o fardo das 
restrições”.  

De acordo com o relatório, os produtos da aquicultura não vendidos aumentam os 
estoques de peixes vivos, criando custos mais altos para alimentação e mais mortalidade 
de peixes.  

Alimentos 

Para a FAO, outra questão importante é a série de restrições relacionadas à Covid-19 
sobre as tripulações, que aliadas às condições do mercado, reduziu a pesca. Com isso, 
houve uma ligeira queda na pesca selvagem em nível global no ano passado.  

O coronavírus também alterou as preferências dos consumidores. Com as famílias 
optando por reservar alimentos não perecíveis foi substituída a demanda por peixe fresco 
por produtos embalados e congelados.  

Antes da pandemia, o setor apresentava uma tendência de crescimento. Na última 
década, o consumo anual de peixe cresceu de forma significativa para uma média de mais 
de 20 quilos por pessoa.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740672 



 

O maior ensaio de drogas COVID-19 do mundo identifica o 
segundo composto que reduz o risco de morte 

O maior ensaio do mundo com medicamentos COVID-19 produziu mais boas notícias: o 
medicamento antiinflamatório tocilizumabe reduziu o risco de morte de pessoas 
hospitalizadas com a doença, reduziu a necessidade de um ventilador mecânico e reduziu 
o tempo de permanência no hospital, pesquisadores do o julgamento de recuperação do 
Reino Unido anunciou hoje em uma conferência de imprensa. Uma pré-impressão sobre 
os dados foi publicada no medRxiv . 

“Este é um resultado incrivelmente significativo”, disse Athimalaipet Ramanan, um 
reumatologista da Universidade de Bristol que não estava envolvido no estudo, mas faz 
parte do comitê diretor de um ensaio clínico com tocilizumabe na Índia. “Este é 
provavelmente apenas o segundo medicamento que tem impacto na mortalidade”, diz 
ele, depois do esteróide dexametasona. Se os dados derem certo, são “notícias 
fantásticas”, acrescenta Jason Pogue, farmacêutico da University of Michigan, Ann Arbor, 
e presidente da Society of Infectious Diseases Pharmacists. “Acho que isso (e acho que 
deveria) levar a um uso mais difundido nos Estados Unidos”, escreveu Pogue por e-mail. 

Mas o tocilizumabe é cerca de 100 vezes mais caro do que a dexametasona, levantando 
questões mais uma vez sobre como garantir que as populações em todo o mundo possam 
se beneficiar do progresso científico contra o COVID-19. 

Usado no tratamento da artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, o tocilizumab é 
um anticorpo monoclonal que bloqueia a proteína que atua como receptor da 
interleucina-6 (IL-6), uma molécula sinalizadora do sistema imunológico. Isso amortece a 
resposta imunológica, que geralmente é hiperativa no estágio final de COVID-19, 
causando doenças graves e, às vezes, a morte. Logo após o início da pandemia, os médicos 
começaram a testar o tocilizumabe contra COVID-19 em pequenos ensaios clínicos. Eles 
foram encorajados quando Recovery mostrou em junho de 2020 que a 
dexametasona reduziu as mortes por COVID-19 em até um terço em pacientes 
hospitalizados. Essa droga rapidamente se tornou parte do padrão de atendimento. 

“Você pode pensar em corticosteroides como a dexametasona como uma espécie de 
abordagem de espingarda”, para desativar o sistema imunológico, disse Peter Horby, um 
dos principais investigadores do Recovery, na entrevista coletiva de hoje. “Agora estamos 
procurando drogas que são muito direcionadas”. 

No ensaio, 2.022 pacientes foram alocados aleatoriamente para receber tocilizumabe e 
comparados com 2.094 outros randomizados para receber os cuidados habituais; 82% dos 
pacientes também receberam dexametasona. Após 28 dias, 596 pacientes no grupo do 
tocilizumabe morreram, em comparação com 694 no grupo de controle, uma redução da 



taxa de mortalidade de 33% para 29%. Isso significa que, em média, 25 pacientes precisam 
ser tratados com a droga para salvar uma vida.  

Isso pode parecer um efeito pequeno em comparação com o da dexametasona, mas “uma 
redução absoluta de 4% na mortalidade não é marginal”, diz o médico Ashish Jha, reitor 
da Escola de Saúde Pública da Brown University. O sucesso da dexametasona pode ter 
gerado expectativas irreais sobre o que outras drogas podem fazer, Jha diz: “Esses 
resultados foram tão fantásticos que, de certa forma, arruinaram tudo para as pessoas”. O 
benefício do tocilizumabe veio em cima do esteróide, a análise mostrou. 

Os benefícios da mortalidade abrangeram todos os grupos, Martin Landray, outro 
investigador da Recovery, disse na coletiva de imprensa: “Nós os vimos em jovens e 
velhos, nós os vimos em homens e mulheres, nós os vimos em diferentes tipos de etnias, 
nós vimos em pessoas que usam ventiladores invasivos, ventiladores não invasivos ... e 
pessoas com máscaras de oxigênio simples na enfermaria geral. ” O medicamento 
também reduziu significativamente a probabilidade de um paciente com COVID-19 
progredir para ventilação mecânica invasiva. 

Os primeiros ensaios do COVID-19 com tocilizumab tiveram resultados mistos, mas foram 
menores do que o Recovery. Os resultados recentemente divulgados do Teste de 
Plataforma Adaptativa Multifatorial Randomizada Embutida para Pneumonia Adquirida 
pela Comunidade (REMAP-CAP) convenceram alguns médicos de que a droga era 
benéfica, escreveu Pogue. “Outros, dada a mistura de dados de estudos clínicos 
anteriores, estavam esperando pela RECUPERAÇÃO”, escreveu ele. E embora o estudo 
REMAP-CAP inclua apenas os pacientes mais enfermos, os resultados do Recovery 
sugerem que o benefício se estende também aos pacientes com doença mais branda. 

A droga tem um preço mais alto que a dexametasona, entretanto: cerca de £ 500 por 
curso de tratamento no Reino Unido, contra £ 5 para o esteróide. “Esta será mais uma 
ferramenta para os países ricos adicionarem à mistura, mas não algo que estará 
amplamente disponível para o resto do mundo”, diz Jha. Mas isso pode mudar, Horby diz: 
“Espero que haja muito trabalho acontecendo nos bastidores agora e nos próximos 
meses, para ver o que pode ser feito para garantir ... que esta droga esteja disponível para 
todos, não apenas para os países ricos. ” 

Tocilizumab não é o único inibidor da IL-6 disponível. Outro inibidor chamado sarilumabe 
mostrou um efeito semelhante no estudo REMAP-CAP, mas os resultados de dois grandes 
estudos concluídos desse medicamento ainda não foram relatados. “A publicação dos 
resultados desses estudos agora é essencial para avaliar se os antagonistas alternativos 
[da interleucina-6] ao tocilizumabe são eficazes”, escreveram os pesquisadores do 
Recovery em seu preprint. 

O maior ensaio terapêutico COVID-19 do mundo, Recovery já inscreveu mais de 36.000 
pacientes em cerca de 170 clínicas no Reino Unido. Além de identificar dois medicamentos 
de sucesso, ajudou a descartar vários outros, incluindo o antimalárico hidroxicloroquina, a 



combinação de medicamentos para HIV lopinavir / ritonavir e azitromicina, um 
antibiótico. O estudo ainda está testando aspirina, um medicamento antiinflamatório 
chamado colchicina, um coquetel de anticorpos da empresa farmacêutica Regeneron, e 
baricitinibe, outro medicamento usado para tratar a artrite reumatóide. 

FONTE:https://www.sciencemag.org/news/2021/02/world-s-largest-covid-19-drug-trial-identifies-
second-compound-cuts-risk-death 

FONTE:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.11.21249258v1 

 

Pacientes de origem asiática e negra têm maior 
probabilidade de morrer de COVID-19, um grande estudo 
revela 

O estudo, publicado no BMJ Open , é um dos estudos mais abrangentes que exploram os 
resultados do COVID-19 em populações negras, asiáticas e de minorias étnicas relatadas 
até agora, de uma das maiores e mais diversas coortes COVID-19 de hospitais do Reino 
Unido, representando a maioria população etnicamente diversa (apenas 35,2 por cento 
dos pacientes identificados como de etnia branca). 

O trabalho resultou de uma nova colaboração interdisciplinar entre médicos intensivistas 
e médicos de HIV, liderada pelo Dr. John Prowle, Prof Rupert Pearse e Prof Chole Orkin. Os 
pesquisadores analisaram os dados de todos os pacientes com 16 anos ou mais com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e internados nos cinco hospitais de urgência do Barts 
Health NHS Trust, entre 1º de janeiro e 13 de maio de 2020. 

 1.737 pacientes foram incluídos na análise, dos quais 511 morreram no dia 30 (29 
por cento). 

 538 pacientes (31 por cento) eram asiáticos, 340 (20 por cento) negros e 707 (40 
por cento) brancos. 

 Em comparação com pacientes brancos, aqueles de origens étnicas minoritárias 
eram mais jovens e menos frágeis. 

 Pacientes asiáticos tiveram 1,54 vezes mais chance, e pacientes negros 1,8 vezes 
mais, de serem admitidos em UTI e receberem ventilação invasiva, em comparação 
com pacientes brancos. 

 Após o ajuste para idade e sexo, os pacientes de origem asiática tiveram 1,49 vezes 
mais probabilidade de morrer em comparação com os de origem branca, e os 
pacientes de origem negra tiveram 1,30 vezes mais probabilidade de morrer. 



 Pacientes asiáticos e negros experimentaram um risco 50–80 por cento maior de 
receber ventilação mecânica na UTI em comparação com pacientes brancos de 
idade semelhante. 

O Dr. Yize Wan, palestrante clínico da Queen Mary University de Londres e Registrador 
de especialidades em Medicina Intensiva e Anestesia do Barts Health NHS Trust 
disse: “Nosso estudo mostra o impacto desproporcional do COVID-19 em grupos negros e 
asiáticos no primeiro pico. Os negros e asiáticos admitidos nos hospitais da Barts Health 
com COVID-19 eram significativamente mais jovens em idade, tinham maior gravidade da 
doença aguda e maior mortalidade em relação aos pacientes brancos da mesma idade e 
estado de saúde inicial. 

“Como o impacto do COVID-19 continua a ser visto em nossa comunidade, a importância 
de responder às disparidades étnicas desmascaradas durante a pandemia do COVID-19 é 
crucial para prevenir entrincheirar e infligir essas disparidades às gerações futuras.” 

A Dra. Vanessa Apea, médica consultora em saúde sexual e HIV da Barts Health NHS 
Trust e conferencista sênior honorária da Queen Mary University of London, 
acrescentou: “Autêntica pesquisa participativa baseada na comunidade para 
compreender os impulsionadores dessas diferenças e a cocriação de soluções são chave 
para alcançar a igualdade na saúde nessas comunidades. ” 

Os pesquisadores alertam que, embora o estudo tenha um grande número de pacientes, 
não foi possível avaliar uma divisão étnica mais detalhada e pode não refletir a vasta 
heterogeneidade dentro das categorias étnicas (como Bangladesh, Paquistão, África negra 
ou Caribe negro). 

Novo estudo para analisar a baixa absorção da vacina em comunidades com diversidade 
racial 

Separadamente, dois membros da equipe de pesquisa - Dra. Vanessa Apea e Professora 
Chloe Orkin do Queen Mary and Barts Health - estão realizando um novo estudo para 
entender por que as comunidades negra, asiática e de minorias étnicas são tão afetadas 
pelo vírus COVID-19 e abordam o problema menor absorção da vacina pelas pessoas 
nesses grupos. 

O estudo Amplifying Lives, financiado pela Barts Charity, obterá uma visão profunda das 
causas do COVID-19 com base na experiência vivida nas comunidades racialmente 
diversas de East London, por meio de entrevistas e questionários. Os pesquisadores 
trabalharão diretamente com os residentes locais para entender sua vida antes e durante 
o COVID-19. 

Você pode registrar seu interesse em participar do estudo em www.amplifyinglives.com 



FONTE:https://www.qmul.ac.uk/media/news/2021/smd/patients-from-asian-and-black-backgrounds-
are-more-likely-to-die-from-covid-19-large-study-reveals.html 

 

Vacinas à prova de variantes - invista agora para a próxima pandemia 

A evolução do COVID sinaliza a importância do projeto racional de vacinas com base em 
anticorpos amplamente neutralizantes. 
O rápido desenvolvimento e distribuição de vacinas COVID-19 altamente eficazes menos 
de um ano após o surgimento da doença é uma grande história de sucesso. Isso foi 
possível, em parte, por causa de certas propriedades do coronavírus SARS-CoV-2 que 
favorecem o desenho da vacina - em particular, a proteína spike na superfície do 
vírus. Isso faz com que o corpo produza anticorpos neutralizantes protetores (proteínas 
que se ligam aos vírus e os impedem de infectar células humanas). Estes são 
provavelmente os responsáveis pela eficácia das vacinas COVID-19 atuais. 

O próximo patógeno a surgir pode ser menos complacente. Uma vacina pode levar muito 
mais tempo para fazer. Até o SARS-CoV-2 pode estar se tornando mais problemático para 
as vacinas, devido ao surgimento de novas variantes. Apelamos a uma abordagem 
alternativa à preparação para uma pandemia. 

Uma classe especial de anticorpos protetores denominados anticorpos amplamente 
neutralizantes (ver 'Vacinas pan-vírus') atua contra muitas cepas diferentes de vírus 
relacionados - por exemplo, HIV, influenza ou coronavírus. Esses anticorpos podem ser 
usados como medicamentos de primeira linha para prevenir ou tratar vírus em uma 
determinada família, incluindo novas linhagens ou cepas que ainda não surgiram. Mais 
importante, eles podem ser usados para desenvolver vacinas contra muitos membros de 
uma determinada família de vírus. 

 
Essas vacinas de pan-vírus poderiam ser feitas com antecedência e implantadas antes que 
a próxima infecção emergente se tornasse uma pandemia. Solicitamos um investimento 
agora em pesquisa básica que conduza ao armazenamento de vacinas amplamente 
eficazes. Como vimos para a gripe, uma cepa de vírus pode causar mais mortes do que 
uma guerra mundial e resultar em trilhões de dólares em danos econômicos. Certamente, 
governos globais que juntos gastam US $ 2 trilhões por ano em defesa podem encontrar 
algumas centenas de milhões de dólares para impedir a próxima pandemia? 

Táticas de evasão 



Por que o projeto da vacina para SARS-CoV-2 tem sido relativamente fácil (até agora, pelo 
menos)? A infecção começa quando o pico de proteína na superfície se liga a um receptor 
nas células humanas. O vírus injeta seu material genético na célula e assume o controle 
para produzir muitas cópias de si mesmo, levando eventualmente à doença. Os anticorpos 
neutralizantes impedem a entrada do vírus e evitam a infecção. No SARS-CoV-2, o local de 
fixação é uma grande superfície protéica aberta à qual os anticorpos se aderem 
facilmente. Portanto, é relativamente fácil para uma vacinação estimular anticorpos 
neutralizantes protetores. 

Em termos evolutivos, o SARS-CoV-2 é um patógeno de 'luz de evasão'. Não precisou 
adquirir um arsenal de características moleculares para superar as respostas imunológicas 
em geral e os anticorpos neutralizantes em particular. Isso ocorre porque atualmente ele 
é transmitido de uma pessoa para outra antes que as respostas imunológicas se 
desenvolvam - e, em muitos casos, antes que os sintomas da doença sejam observados. 

Outros patógenos são "fortes para a evasão". O exemplo extremo é o 
HIV. Frequentemente, coexiste com o sistema imunológico humano, possivelmente por 
anos, antes da transmissão. Por isso, desenvolveu muitas maneiras de bloquear nossas 
defesas, incluindo uma ampla variação de sequência. Isso é conhecido como escape 
imunológico. Mesmo em uma pessoa infectada, pode haver 100.000 cepas diferentes de 
HIV, qualquer uma das quais pode ser transmitida. 

Uma vacina que tenta bloquear essa transmissão deve induzir anticorpos amplamente 
neutralizantes que são eficazes contra a maioria das cepas de HIV. De forma encorajadora, 
muitos desses anticorpos foram identificados em pessoas infectadas 1 . Isso sugere que 
uma vacina contra o HIV é possível, em princípio, se os pesquisadores puderem aprender 
como induzir os anticorpos por meio da imunização. A pesquisa intensiva ao longo dos 
últimos dez anos ou mais gerou abordagens promissoras, mas uma vacina ainda está 
provavelmente a uma década de distância. 

O surgimento de outro patógeno com a capacidade de evasão do HIV pode ser o pior 
cenário para uma pandemia. 

O vírus da gripe é outro patógeno forte de evasão. Sua enorme variabilidade de sequência 
é um desafio para o projeto de vacinas. A solução temporária atual é tentar antecipar 
quais cepas irão predominar na próxima temporada de gripe e preparar uma vacina de 
acordo. Os pesquisadores buscaram uma solução mais duradoura - uma vacina universal 
contra a gripe - que protegesse contra essencialmente todas as cepas da gripe, inspirada 
pela descoberta de anticorpos neutralizantes para muitas ou a maioria das cepas. 



Da mesma forma que a SARS-CoV-2, a gripe possui proteínas de pico em sua 
superfície. Foram identificados anticorpos amplamente neutralizantes que têm como alvo 
a cabeça (topo) e a haste da hemaglutinina, uma das proteínas do pico. Os anticorpos 
contra o caule são muito amplos, mas não tão potentes; os estudos clínicos que os 
utilizaram para tratar a gripe foram decepcionantes 2 (consulte 
também go.nature.com/3phhtcm ). Os anticorpos para a cabeça são menos largos, mas 
mais potentes 3 . 

 

Um cemitério em Manaus, Brasil. Após um grande número de mortes por coronavírus em 
2020, a cidade viu outro aumento nas mortes este ano, à medida que novas variantes 
circulavam. Crédito: Jonne Roriz / Bloomberg via Getty 

Em termos de potencial pandêmico, o vírus da gripe preenche todos os requisitos. É um 
vírus respiratório, facilmente transmitido entre humanos e possui reservatórios 
animais. De fato, muitos pesquisadores classificam a gripe como a maior ameaça de 
pandemia e temem uma repetição da pandemia de 1918, que matou mais de 50 milhões 
de pessoas em todo o mundo com uma taxa de letalidade de cerca de 2,5%. Até agora, 
COVID-19 matou cerca de 2,1% das mais de 100 milhões de pessoas confirmadas como 
infectadas em todo o mundo e deixou cerca de 10% das pessoas infectadas com efeitos na 
saúde que duraram 6 meses ou mais. 

Claramente, uma vacina universal contra a gripe seria a contramedida ideal. Uma 
abordagem mais realista pode ser projetar várias vacinas candidatas com base em 
potentes anticorpos anti-cabeça contra um conjunto limitado de vírus influenza, talvez 
organizados por subtipos de gripe. A geração e o armazenamento de vacinas específicas 
contra a gripe e de anticorpos neutralizantes amplamente podem oferecer algum 
seguro. As vacinas podem ser criadas nos formatos usados para aqueles contra o SARS-
CoV-2: RNA mensageiro e vetores virais como o adenovírus, ambos os quais são passíveis 
de rápida expansão e implantação. 

Vírus prioritários 



Várias variantes notáveis do SARS-CoV-2 surgiram nos últimos meses, incluindo B.1.1.7, 
B1.351 (também conhecido como 501Y.V2) e P.1. Estes foram identificados pela primeira 
vez no Reino Unido, África do Sul e Brasil, respectivamente, e cada variante tem muitas 
mutações na proteína spike crucial. Estudos laboratoriais sugerem o potencial de escape 
imunológico 4 , 5 , 6 , 7 com pelo menos uma dessas variantes. Também há agora evidências 
iniciais de dois ensaios clínicos de vacinas sugerindo eficácia reduzida na prevenção de 
COVID-19 leve a moderado em indivíduos infectados com a variante B.1.351 
(consulte go.nature.com/2ydkrxs e go.nature.com/2musicv), embora as vacinas 
candidatas ainda pareçam prevenir doenças graves. Com o tempo, a disseminação 
incontida e a evolução acelerada em hospedeiros imunocomprometidos podem levar à 
mutação suficiente para reduzir a eficácia das vacinas atuais consideravelmente, ou 
mesmo totalmente. Precisaríamos então de vacinas que induzissem anticorpos capazes de 
neutralizar variantes do SARS-CoV-2, assim como o vírus original. 

Muitos anticorpos amplamente neutralizantes eficazes contra o SARS-CoV (o vírus que 
causa a síndrome respiratória aguda grave, SARS) e o SARS-CoV-2 foram isolados de 
doadores infectados com qualquer um dos dois vírus individuais 8 , 9 , 10 . Estes podem 
constituir a base de vacinas concebidas para conter coronavírus relacionados com a SARS 
(sarbecovírus) em geral, incluindo potenciais coronavírus que ainda não 
surgiram. Também foram isolados anticorpos amplamente neutralizantes que são eficazes 
contra uma ampla gama de betacoronavírus (o gênero que inclui a linhagem 
de Sarbecovírus ), incluindo o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e 
coronavírus sazonais 11. Mais uma vez, isso poderia semear projetos para desenvolver 
vacinas amplas. 

Existem vírus contra os quais é relativamente fácil induzir anticorpos neutralizantes 
protetores por meio da vacinação. Mesmo aqui, a existência de subtipos e a possibilidade 
de outros emergentes sugerem que a descoberta de anticorpos amplamente 
neutralizantes pode ser valiosa para o projeto de vacinas para proteção contra vírus 
existentes e futuros. Por exemplo, existem seis subtipos conhecidos de vírus Ebola; dois 
surgiram nos últimos 15 anos. Existem anticorpos amplamente neutralizantes que se 
opõem potentemente a vários subtipos 12 . 

Vários outros vírus foram identificados como potenciais ameaças de pandemia pela 
Coalizão para Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI), com sede em Oslo. Além do 
Ebola, o CEPI lista os vírus MERS, Lassa, Nipah, febre do Vale do Rift e chikungunya como 
prioridades para o desenvolvimento de vacinas. Eles devem estar na frente da fila na 
busca de anticorpos neutralizantes amplamente e no projeto racional de vacinas. 

Se não agora, quando? 

O que argumentam os mais ferozes críticos de nossas propostas? Eles apontam para as 
dificuldades de isolar anticorpos neutralizantes com potência e amplitude suficientes para 



serem eficazes. Eles observam as complexidades do projeto racional de vacinas. Eles 
ressaltam as preocupações sobre a evolução do patógeno e a resistência aos 
anticorpos. Eles perguntam por que essa abordagem ainda não foi amplamente aplicada. 

A geração de anticorpos neutralizantes muito amplos e muito potentes pode ser 
difícil. Mas a pesquisa para encontrar os melhores anticorpos e melhorá-los tem sido 
muito bem-sucedida nos últimos anos. Nem sempre é possível obter a amplitude ideal de 
respostas em toda uma família de vírus. Mas é possível fazer concessões e métodos para 
distribuir coquetéis de anticorpos (dois ou três, digamos) e vacinas estão se tornando 
viáveis. 

Já existem bolsões de promessa. O projeto racional forneceu uma vacina favorável, 
atualmente em testes de fase III, contra o vírus sincicial respiratório - a causa de doenças 
graves, às vezes fatais, em crianças muito jovens. Esse vírus desafiou os esforços 
convencionais de desenvolvimento de vacinas por mais de 50 anos. Abordagens de 
desenho racional estão em andamento para os principais patógenos, como HIV, influenza 
e malária, embora não na escala que sugerimos aqui. 

Crucialmente, a contenção ou erradicação precoce de um vírus emergente reduziria muito 
a probabilidade de desenvolver resistência a anticorpos e vacinas. 

Custo e investidores 

Ao contrário de um programa reativo que entra em ação quando um novo patógeno 
aparece, nossa proposta tem objetivos que podem ser descritos agora e projetos que 
podem começar em grande escala imediatamente. Graças ao trabalho já realizado com 
outros vírus, particularmente HIV e influenza, as abordagens são compreendidas e a 
infraestrutura está pronta. Os investimentos feitos até agora em ciência básica - incluindo 
virologia, genômica, imunologia e biologia estrutural - nos proporcionaram uma 
oportunidade notável de avançar na evolução do SARS-CoV-2 e nos colocar em uma 
posição poderosa de prontidão para novos patógenos virais. 

O investimento por vírus, desde os testes de bancada até a fase I, provavelmente ficará na 
faixa de US $ 100 milhões a US $ 200 milhões ao longo de vários anos. Prevemos que esses 
custos seriam arcados por parcerias público-privadas entre governos, filantropia e 
indústria. Organizações como CEPI, COVAX Facility e GAVI, a Vaccine Alliance poderiam 
ajudar a reunir a experiência e iniciar as negociações necessárias para fornecer os tipos de 
vacina que propomos. 

Teremos surtos no futuro e é muito provável que vejamos mais epidemias. Devemos 
impedir que se transformem em pandemias. 



FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00340-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=0da5e44231-briefing-
dy-20210209&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-0da5e44231-46140994 

 

Chefe da ONU diz que COP 26 é marco para evitar 
catástrofe climática    
O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou esta segunda-feira que faltam 
apenas nove meses para a Conferência Climática da ONU, COP 26, dizendo que o 
encontro é “um marco crítico nos esforços para evitar uma catástrofe climática.”  

O chefe da ONU discursou na Assembleia Geral sobre o evento que acontece em Glasgow, 
no Reino Unido, em novembro. O presidente da COP 26, Alok Sharma, também falou aos 
Estados-membros.  

Esforços  

A conferência estava marcada para novembro do ano passado, mas foi adiada devido à 
pandemia de Covid-19. Agora, António Guterres diz que “2021 é um ano crítico na 
luta contra a mudança climática.”   

O secretário-geral começou por destacar um “momento significativo” nestes 
esforços. Segundo ele, os países que representam 70% da economia mundial e 65% das 
emissões globais de dióxido de carbono já assumiram o compromisso de ter 
emissões liquidas zero até 2050.   

Para Guterres, no entanto, isso não é suficiente. O mundo continua muito longe de limitar 
o aumento da temperatura a 1,5º C, como definido no Acordo de Paris.  

Ele disse que “a coalizão global para emissões líquidas zero precisa crescer 
exponencialmente” e que esse é um objetivo central das Nações Unidas para 2021.   

Guterres afirmou que esses compromissos devem ser acompanhados por “planos claros e 
confiáveis”, porque “palavras não são suficientes.”   

Ele disse ainda que, até o início da COP 26, todos os países devem apresentar 
contribuições mais ambiciosas, com metas claras até 2030.   

Apoio  

Para o chefe da ONU, as principais economias e membros do G20 devem liderar o 
caminho. Já os países em desenvolvimento, especialmente os Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento, Sids, devem receber o apoio de que precisam.   

Segundo ele, “a ciência e a economia são claras.” O carvão deve ser eliminado até 2030 
nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Ocde, e em 



todos os outros países até 2040.  Os investimentos em carvão e outros combustíveis 
fósseis devem ser redirecionados para a transição energética.  

Sobre investimento internacional, Guterres disse que todos os doadores e os Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento devem dedicar metade de todo o seu apoio nesta área 
para projetos de adaptação e resiliência.   

Além disso, os países desenvolvidos devem cumprir o compromisso de mobilizar US$ 100 
bilhões por ano em financiamento para os países em desenvolvimento.   

Negociações   

Por causa da pandemia de Covid-19, as negociações preparatórias para a COP 26 devem 
acontecer virtualmente.  

Destacando todos os temas que precisam ser discutidos até novembro, Guterres disse que 
não se pode “sobrestimar a importância das negociações nos meses que se seguem.”  

O secretário-geral disse que existirão desafios, mas que a comunidade 
internacional deve se adaptar. A ONU apoiará este processo de todas as formas 
possíveis e Guterres já deu ordens para que organização disponibilize escritórios em todo 
o mundo para permitir que os países participem das negociações.  

Para terminar, António Guterres lembrou que o sucesso da conferência depende 
do engajamento positivo de observadores e outras partes interessadas, incluindo jovens, 
mulheres e povos indígenas. Segundo ele, quando se trata da emergência 
climática, “nenhuma voz e nenhuma solução devem ser deixadas para trás.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740842 

 

Opinião: Os ODS ainda são relevantes para os jovens em 
um mundo pós-pandêmico? 
Por Ahmad Alhendawi // 09 de fevereiro de 2021 
Em setembro de 2015, eu me juntei a 193 representantes de jovens na Cúpula do 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas enquanto Malala Yousafzai se dirigia 
aos  líderes mundiais dizendo: “líderes mundiais sentados lá, olhem para cima porque a 
geração futura está levantando sua voz”. Essa cúpula histórica marcou o início do plano 
mais ambicioso para as pessoas e o planeta na história do multilateralismo. Cinco anos 
depois, estamos ficando para trás no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável .  



Apesar de uma adesão significativa por parte de atores estatais e não estatais, juntamente 
com o amplo reconhecimento da centralidade dos ODS, uma miríade de razões contribui 
para o porquê de ainda estarmos para trás; a pandemia sendo a mais recente. Ameaçando 
a vida e os meios de subsistência de pessoas em todo o mundo, desafia a realização 
realista das metas, expondo desigualdades e injustiças gritantes em áreas como saúde e 
bem-estar, acesso à educação de qualidade, igualdade de gênero, proteção ambiental e 
paz. 

Seria fácil suspender o atraso significativo no cumprimento das metas da pandemia. No 
entanto, o progresso já era irregular antes do COVID-19. O índice de progresso social de 
2020  revelou uma previsão surpreendente: os ODS só podem ser alcançados em 2082 ou, 
com riscos adicionais de atraso, até 2092. Há um senso elevado de responsabilidade e 
urgência para garantir ações concretas e duradouras para fazer avançar os ODS.  

O impacto global do COVID-19 nos jovens 

Os jovens, em particular, foram afetados de forma desproporcional pela 
pandemia. A Organização Internacional do Trabalho relata  que mais de 1 em 6 jovens 
ficaram desempregados desde o início da pandemia. Além disso, estima-se que 267 
milhões de jovens em todo o mundo não têm acesso a emprego, educação ou 
treinamento. O “ Relatório de Metas de Desenvolvimento Sustentável 2020 ” afirma que o 
fechamento de escolas ao longo do ano manteve 90% de todos os alunos fora da escola, 
revertendo anos de progresso na educação. Os bloqueios em nível nacional também 
aumentaram drasticamente o risco de violência contra mulheres e meninas.    

Como os jovens certamente sentirão as consequências de longo prazo da pandemia, como 
podemos ainda alcançar os ODS e apoiar bilhões de jovens para que se recuperem e 
prosperem em um mundo pós-pandêmico? Os planos para a recuperação pós-pandemia e 
o alcance dos ODS estão fortemente interligados e os jovens são o nexo entre os dois. 

Uma geração que pode abrir para o futuro 

O fato de que esta geração de jovens está pronta para enfrentar os desafios sociais, 
econômicos e ambientais mais urgentes que nosso mundo enfrenta não deve ser 
surpresa. 

Em 2012, Yousafzai e duas outras meninas foram baleadas enquanto lutavam pelo direito 
à educação para meninas. Desde então, Yousafzai ganhou o Prêmio Nobel da Paz e 
continua a defender a educação de meninas por meio de sua fundação, o Fundo Malala .  



O discurso inflamado de Greta Thunberg  no Fórum Econômico Mundial  em 2019 disse 
aos líderes mundiais que nosso planeta estava em chamas e que eles eram os 
responsáveis por alimentar as chamas. Sua greve escolar pela mudança climática cresceu 
e se tornou um movimento popular global, Fridays for Future. Há alguns meses, Gitanjali 
Rao, o primeiro garoto do ano da TIME  - também um caçador de ciências, tecnologia, 
engenharia e matemática - cativou o mundo ao explicar como a tecnologia pode resolver 
problemas como dependência e cyberbullying.    

É irônico notar que todas as três são meninas e, ainda assim, em 2020, a igualdade total 
de gênero permanece não alcançada  e há um longo caminho a percorrer.  

Essas meninas e tantos outros jovens líderes, ativistas e defensores em todos os cantos do 
globo compartilham um elo comum: seu compromisso apaixonado para tornar o mundo 
um lugar melhor. Em vez de esperar que outra pessoa resolvesse um problema, eles se 
prepararam para serem eles próprios a mudança. A crença inabalável de “Se eu posso 
fazer isso, você também pode” que eles exalam inspirou milhões de jovens - e adultos - 
em todo o mundo a ser a mudança que desejam ver. 

As qualidades profundas, altruístas e voltadas para o propósito inerentes à juventude de 
hoje são críticas para os avanços necessários para alcançar os ODS. Há uma necessidade 
maior de encontrar o equilíbrio entre as pessoas, o planeta e a prosperidade, e esta 
geração provou repetidamente que está pronta para lutar por um futuro melhor baseado 
na paz coletiva e na sustentabilidade. 

A importância da colaboração cruzada e parcerias 

Em linha com o ODS 17, o WOSM trabalha em estreita colaboração com organizações que 
defendem vários ODS para mobilizar e ativar os jovens na condução de ações baseadas na 
comunidade que contribuem diretamente para o avanço dos objetivos. Prometemos fazer 
a maior contribuição da juventude do mundo para os ODS e agora contribuímos com 2 
bilhões de horas de serviço comunitário  e 16 milhões de ações locais para a paz e o 
desenvolvimento sustentável - a meio caminho de nossa meta de 4 bilhões de horas até 
2030.  

Reconhecendo as crescentes preocupações e desvantagens que a pandemia global criou, 
as 6 Grandes Organizações Juvenis  - junto com a Organização Mundial da Saúde  e 
a Fundação das Nações Unidas  - lançaram recentemente uma Mobilização Global de 
Jovens  para encontrar e ampliar soluções lideradas por jovens para a pandemia , 
estabelecer um fundo para jovens para direcionar o financiamento tão necessário para 
organizações de jovens e delinear recomendações de políticas  em apoio aos jovens que 
defendem um mundo pós-pandêmico.      



Esses tipos de parcerias multissetoriais destacam que, trabalhando em colaboração com 
outros, podemos desbloquear oportunidades para envolver e permitir que os jovens 
contribuam ativamente para iniciativas baseadas em soluções e defendam um futuro 
liderado pelos jovens na condução da realização dos ODS. 

Investir na juventude definirá como será o futuro 

Ainda acredito que os ODS são a melhor estrutura de que dispomos para garantir um 
futuro melhor para todos. No entanto, é necessário um esforço radical para mudar a 
maneira como abordamos os objetivos. Com uma década de ação anunciada, devemos 
dobrar em alguns objetivos principais que podem desbloquear o potencial para acelerar 
outros? Devemos combinar esforços que podem trazer o progresso necessário de uma 
maneira unificada? 

É verdade que a pandemia global nos atrasou ao desfazer parte do progresso nos últimos 
cinco anos e, ainda assim, as lições da resposta do COVID-19 são vitais para alcançar os 
ODS. Os evidentes aprendizados com a pandemia mostram que, quando somos forçados a 
girar, podemos transformar o impensável em inevitável, com uma notável aceleração das 
tendências em poucos meses. Este é o senso de urgência e inovação de que precisamos 
para colocar os ODS de volta nos trilhos antes que seja tarde demais. 

Apesar dos desafios intransponíveis à frente, os jovens de todo o mundo continuam 
perseverando na criação de um mundo melhor. Seu compromisso implacável, 
compreensão profunda e altruísmo podem ser a chave para garantir que não erremos o 
alvo por muito. Esta é uma geração que se preocupa profundamente e defenderá o que 
sabe que é seu e o que acredita ser certo. Eles não têm medo de falar o que pensam, 
corajosamente cobram nosso blefe e estão prontos para trabalhar. Os jovens são líderes 
naturais na liderança do caminho para um novo normal, e esta é uma das principais razões 
pelas quais os países devem priorizar e investir na juventude. 

FONTE:https://www.devex.com/news/sponsored/opinion-are-the-sdgs-still-relevant-for-youth-in-a-post-pandemic-world-
99085?utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=sponsored&utm_content=title&mkt_tok=eyJpIjoiT0dRM0
9UVTVPVFU0WlRGbCIsInQiOiIwU0pHUGJsK1pGczhZYkpaR2R4aXk5OFFmRkJpU1NcL2F2akJ6ZUFcL0dhcUtkY2JsMEhUcFpXVTFsZFZRW
TU2NVpURk1tamxNZHBNSjBRNkZib3NVUXB6SWI2bm1cL05UYk5aRnNzcGQwQnhqNzJTcStQS3I5QzUzdHBSZ2gzWVN1bSJ9 

 

Os engenheiros civis da CSU encontram a ligação entre 
hospitais e escolas fundamental para a resiliência da 



comunidade e desenvolvem ferramenta para medir a 
estabilidade dos serviços sociais 

Por Jayme DeLoss 

Os sistemas de saúde e educação são dois pilares principais da estabilidade de uma 
comunidade. A qualidade e a rapidez com que uma comunidade se recupera após um 
desastre natural depende da resiliência desses serviços sociais essenciais. Uma nova 
pesquisa do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, publicada na  Nature 
Scientific Reports , descobriu que hospitais e escolas são interdependentes, sugerindo que 
sua recuperação coletiva deve ser considerada a fim de restaurar uma comunidade após o 
desastre. 

Como hospitais e escolas são essenciais para o bem-estar da comunidade, o Professor 
Associado Hussam Mahmoud e Ph.D. o estudante de graduação Emad Hassan queria 
determinar a correlação entre eles para entender sua influência geral na recuperação da 
comunidade após eventos extremos. Eles encontraram extensas relações diretas e 
indiretas entre saúde e educação, indicando que a recuperação de um sistema depende 
da recuperação do outro. 

“Essa quantificação nunca foi feita antes, então foi emocionante mostrar que eles 
dependem um pouco um do outro”, disse Mahmoud. “Sincronizar a recuperação pode ser 
muito importante se você deseja otimizar a recuperação geral para a comunidade.” 

Fazendo check-in em Centerville 

Os sistemas de saúde e educação de uma comunidade são complexos por si 
próprios. Cada um possui instalações e funções próprias, exigindo infraestrutura, pessoal e 
suprimentos. Para examinar as intrincadas interações entre esses sistemas, Hassan e 
Mahmoud modelaram de forma abrangente hospitais, escolas, ambientes construídos 
pela comunidade e até mesmo membros da comunidade. 

Eles basearam seu estudo em uma comunidade virtual chamada Centerville, completa 
com setores físicos, sociais e econômicos e 50.000 indivíduos. O modelo era tão detalhado 
que os residentes imaginários tinham seus próprios papéis dentro da comunidade e 
puderam interagir, aprender, se adaptar e tomar decisões. 

“O estudo, com este nível de resolução, nos permitiu capturar as interdependências entre 
hospitais e escolas nos níveis familiar e individual, o que surpreendentemente mostrou 
que os dois sistemas estão significativamente relacionados e têm um papel enorme na 
recuperação da comunidade após desastres”, disse Hassan , que recebeu uma bolsa da 
American Geophysical Union para apresentar a pesquisa no AGU Fall Meeting 2020. 



Trabalhar dentro do  NIST Center for Risk-Based Community Resilience Planning  na CSU 
foi útil para entender a natureza destes sistemas complicados de diferentes perspectivas, 
disse ele. 

O estudo revelou o papel combinado de hospitais e escolas na estabilidade social das 
comunidades e permitiu aos pesquisadores aplicar estratégias diferentes a esses sistemas 
que podem acelerar a recuperação de toda a comunidade após desastres. 

Agora, a abordagem de modelagem desenvolvida por Hassan e Mahmoud pode ser usada 
para investigar outros sistemas sujeitos a vários tipos de desastres. 

Quão estável é sua comunidade? 

Em resposta ao alto nível de interdependência que descobriram entre os sistemas de 
saúde e educação, Hassan e Mahmoud criaram um índice de estabilidade dos serviços 
sociais, para que os legisladores e líderes comunitários possam medir a estabilidade dos 
serviços sociais dentro de suas próprias comunidades com base na funcionalidade de 
hospitais e escolas combinado. 

Mahmoud espera que essa ferramenta e uma compreensão mais profunda de como esses 
sistemas interdependentes funcionam ajudem as comunidades a se recuperar mais 
rapidamente, em vez de definhar, após o desastre. Ele aponta para o condado de Butte, 
Califórnia, onde a população caiu em 11.000 após o incêndio do acampamento, que 
danificou gravemente o único hospital local. 

“Sem escolas e hospitais, a sociedade não pode funcionar adequadamente”, disse 
Mahmoud. 

FONTE:https://engr.source.colostate.edu/csu-civil-engineers-find-link-between-hospitals-and-schools-
key-to-community-resilience-develop-tool-for-measuring-social-services-stability/ 

 

Uma recuperação verde e resiliente para a América Latina 

Este artigo avalia a recuperação verde e resiliente para a América Latina. À medida que o 
mundo lida com várias ondas da pandemia, a América Latina mostrou que a desigualdade 
é o seu calcanhar de Aquiles na montagem de uma resposta eficaz. Embora a região tenha 
feito um progresso significativo na superação da pobreza e na redução da desigualdade 
nas últimas décadas, continua sendo uma das regiões mais desiguais do mundo. Isso 
significa que os mais pobres e vulneráveis da sociedade não são apenas os mais expostos 
a crises como as mudanças climáticas, mas também os menos capazes de escapar 



delas. Eventos relacionados ao clima, assim como COVID-19, estão expandindo a lacuna 
de desigualdade e continuam a crescer em frequência e intensidade. A América Latina 
provavelmente sairá desta crise mais pobre e com maior desigualdade de renda e, 
portanto, mais vulnerável aos eventos climáticos que se seguirão. 

O artigo conclui com as seguintes recomendações principais para uma recuperação 
resiliente para a América Latina: 

 Uma recuperação resiliente deve reduzir a desigualdade; 
 Os pacotes de estímulo devem enfocar os benefícios diretos para as pessoas e 

abordar as lacunas de infraestrutura para cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável com projetos prontos para a escavação que 
mobilizam investimentos e criam empregos; 

 Investir em infraestrutura resiliente e colher os benefícios de proteger os retornos 
que eles produzem; 

 Alavancar o sistema financeiro para mobilizar capital privado para a resiliência; 
 Acelerar o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza e de infraestrutura 

verde resiliente; 
 Melhorar a governança e as políticas públicas alinhadas com o fortalecimento da 

resiliência e enfrentar os desafios estruturais; 
 Os MDBs e o FMI devem fazer o que falam sobre financiamento climático durante 

a recuperação. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A%20green%20and%20resilient%20recov
ery%20for%20Latin%20America.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


