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OMS faz cinco chamados à ação no combate à pandemia
de Covid-19
A OMS afirma que com a recuperação da pandemia, os países têm uma chance única de
melhorarem seus sistemas de saúde com medidas que levem ao alcance do acesso
universal ao setor.
Neste guia, a agência da ONU lista cinco ações urgentes que podem transformar para
melhor os sistemas nacionais de saúde alcançando aqueles que mais precisam.
Acelerar o acesso equitativo às tecnologias de combate à Covid-19 entre os países
Vacinas seguras e efetivas foram desenvolvidas e aprovadas numa velocidade recorde. O
desafio agora é assegurar que elas estão disponíveis a todos que precisam. O ponto chave
aqui é o apoio adicional à Covax, a parceria liderada pela OMS, para acelerar a produção e
entrega de vacinas a países de baixa e média rendas. Também conhecido como acelerador
ACT, o mecanismo espera alcançar 100 países e economias nos próximos dias.
Mas somente as vacinas não vencerão a pandemia. Produtos como oxigênio médico e
equipamento de proteção pessoal, assim como testes de confiança e medicamentos são
vitais e meios fortes de distribuição desses produtos dentro dos países.
O ACT tem como meta estabelecer testagem e tratamento para centenas de milhões de
pessoas em países em desenvolvimento, que sem este apoio ficariam sem a vacina.
Mesmo assim, ainda são precisos US$ 22,1 bilhões para entregar todos esses insumos a
quem, desesperadamente, precisa deles.
Investir em cuidados primários de saúde
Pelo menos metade da população mundial ainda precisa de acesso aos serviços essenciais
de saúde. Mais de 800 mil pessoas gastam pelo menos 10% das receitas do lar com esses
cuidados, e gastos extras com saúde levam quase 100 milhões de pessoas à pobreza todos
os anos.

À medida que os países avançam no pós-pandemia, será vital evitar os cortes nos gastos
públicos para saúde e outros setores sociais. Esses cortes devem levar a mais dificuldades
para os grupos que já vivem em desvantagem, enfraquecendo o desempenho do sistema
de saúde e aumentando os riscos, além de adicionar mais pressão fiscal no futuro
minando os ganhos de desenvolvimento.
Os governos devem alcançar as metas recomendadas pela OMS de destinar 1%
adicional do Produto Interno Bruto, PIB, aos cuidados primários de saúde. Este tipo de
sistema de saúde já comprovou produzir melhores resultados, aumentando a equidade e
melhorando a eficiência. Essas medidas em países de rendas baixa e média podem evitar
60 milhões de mortes e elevar a expectativa de vida em 3,7 anos até 2030.
Os governos também precisam reduzir a demanda global de 18 milhões de trabalhadores
de saúde, necessária para conseguir a cobertura universal de saúde até 2030. Isto inclui a
criação de pelo menos 10 milhões de novos postos de trabalho de tempo integral, em
todo o mundo, e o fortalecimento de ações para igualdade de gênero. As mulheres são a
maioria no setor de saúde e cuidados, representando 70% da força de trabalho, mas não
obtêm as mesmas oportunidades de liderança na saúde. Como soluções estão o
pagamento igual para homens e mulheres o reconhecimento do trabalho não remunerado
realizado por mulheres nesta área.
Priorizar proteção de saúde e social
Em muitos países, os impactos socioeconômicos da Covid-19 causaram perda de
empregos, aumento da pobreza, interrupções no sistema educativo, ameaças à segurança
alimentar e outros fatores que ultrapassaram as fronteiras da saúde.
Algumas nações expandiram mecanismos de proteção social para mitigar esses efeitos
negativos e iniciaram um diálogo sobre como apoiar as comunidades e as pessoas no
futuro.
Mas muitos ainda enfrentam o desafio de encontrar os recursos para ações concretas.
Será vital assegurar que os investimentos feitos tenham os maiores impactos sobre os que
mais precisam incluindo comunidades marginalizadas. Elas precisam estar incluídas no
planejamento e execução dessas medidas.
Criando comunidades mais seguras, inclusivas e saudáveis
Líderes municipais têm sido campões constantes de melhorias na saúde, por exemplo
por meio de melhores sistemas de transporte público e fornecimento de água e
saneamento básico.
Mas quase sempre, a falta de serviços sociais para algumas comunidades as leva a um
círculo de insegurança e doença. O acesso à moradia saudável, em áreas seguras, e como
serviços adequados de educação e lazer, é chave para alcançar a saúde para todos.

Cerca de 80% da população mundial vivendo na pobreza extrema estão em áreas rurais.
Hoje, oito em cada 10 pessoas, que precisam de água potável residem no campo, assim
como sete de 10 pessoas que não têm acesso ao saneamento básico.
Será importante intensificar esforços para alcançar essas comunidades com serviços de
saúde e outros básicos incluindo água e saneamento. Essas comunidades precisam,
urgentemente, de mais investimento e de meios sustentáveis de subsistência assim como
um melhor acesso a tecnologias digitais.
Fortalecendo sistemas de dados e informações de saúde
Aumentar a disponibilidade de dados rápidos e de alta qualidade discriminados por sexo,
renda, educação, etnia, raça, gênero e moradia é essencial para estabelecer as
desigualdades na área da saúde e como combatê-las.
O monitoramento da desigualdade deve ser uma parte integral de todos os sistemas
nacionais de informação sobre saúde.
Uma avaliação recente global mostra que apenas 51% dos países incluíram esses dados
discriminados por categorias em seus relatórios nacionais. O status da saúde de grupos
diversos é geralmente mascarado quando as médias nacionais são usadas.
Além disso, as pessoas mais vulneráveis, pobres e discriminadas são as mais propensas a
não serem retratadas nos dados. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que
esta é a hora de investir na saúde como um motor para o desenvolvimento. Para eles, a
segurança alimentar, o combate à mudança climática, o crescimento econômico e o
desenvolvimento caminham lado a lado com a saúde. São todos aspectos que fazem a
economia.prosperar.
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/04/1747072

COVID-19: Quando uma crise de saúde gera risco
cibernético
Nas últimas semanas, os mandatos do COVID-19 para ficar em casa têm empurrado
multidões de pessoas para trabalhar em casa, geralmente pela primeira vez. Os
funcionários se voltaram para plataformas de comunicação como Zoom, Webex, Hangouts
e Skype, além de plataformas mais simples como e-mail e compartilhamento de arquivos.
O treinamento e a experiência prepararam profissionais online estabelecidos para ataques
cibernéticos. Mas muitos desses novos funcionários digitais têm pouca experiência e
contexto para segurança cibernética. Esse aumento repentino no uso de ferramentas
digitais expôs muitos dados pessoais e informações sobre programas.

Aumento de ataques e danos esperados
Incidentes recentes ilustram esse risco crescente:





Hackers invadiram reuniões do Zoom, interrompendo conversas de funcionários
do governo que conduzem discussões remotas
E-mails falsos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA têm como
alvo empresas fornecedoras. Eles solicitam o equipamento de proteção descrito
em um anexo infectado com malware.
Um ataque cibernético ao sistema de previdência social da Itália (INPS) revelou
Informações de identificação pessoal aos requerentes enquanto eles tentavam
reivindicar.benefícios.

Todos esses problemas irão piorar com o tempo por dois motivos. O grande aumento de
volume nas transações digitais trará consigo um aumento proporcional nos ataques. Mas
o número de organizações afetadas também aumentará por meio de efeitos em
cascata. Na verdade, o impacto de um ataque inicial pode se espalhar para todos os
sistemas interconectados. Por exemplo, um ataque cibernético a uma empresa de
transporte rodoviário pode afetar a segurança alimentar. A interrupção pode afetar as
entregas semanais de alimentos aos supermercados. Por sua vez, a perda de receita
enfraqueceria a sustentabilidade dos negócios de distribuidores e produtores.
Lidar com o risco sistêmico com a Estrutura de Avaliação de Risco Global (GRAF)
Anos antes da pandemia de Covid-19, o Escritório da ONU para Redução de Risco de
Desastres (UNDRR) começou a explorar o gerenciamento potencial de riscos de longo
prazo em todo o mundo sob uma Estrutura de Avaliação de Risco Global (GRAF). Essa
estrutura permite que os funcionários gerenciem o risco geral decorrente de eventos
específicos, em vez de focar na análise e resposta de perigo isolado. Essa mudança foi
articulada na Estrutura Sendai 2015, e o trabalho está em andamento desde então para
implantar ferramentas e estratégias de gerenciamento úteis que apoiem uma abordagem
sistêmica ao risco.
Embora as definições tradicionais de perigo não incluam explicitamente o risco
cibernético, as abordagens sistêmicas exigem um foco maior neste ambiente moderno de
desastres cibernéticos. Na verdade, o risco cibernético pode rivalizar com outros perigos
em termos de alcance, extensão dos danos e danos futuros em cascata. O Relatório de
Avaliação Global de 2019 (GAR19) explora esse tópico em um artigo de contribuição
com foco no risco em cascata de ataques cibernéticos, usando a segurança alimentar
como um estudo de caso.
Recomendações para formuladores de políticas

O que os líderes de políticas e gerentes podem fazer para reduzir o impacto dos riscos
cibernéticos atuais e futuros causados pela migração do trabalho para um ambiente
online? Aqui estão algumas etapas simples:








Treine, treine e treine de novo! Especialistas em software e cibernéticos podem
fazer muito. Trabalhadores informados continuam sendo a melhor linha de
defesa. Todos os funcionários devem compreender os riscos de cada ferramenta
de tecnologia que usam. Lembre-os periodicamente de práticas boas e seguras.
Aumente o investimento em segurança cibernética. Equipe técnica, as proteções
de software e hardware mais recentes e suporte externo adequado de consultores
especializados são essenciais para mitigar o risco cibernético
Faça uma análise de risco e vulnerabilidade. Priorize os gastos com proteção
cibernética com base na importância das funções em risco, e não nos requisitos de
tecnologia.
Desenvolva a capacidade de RRD em riscos cibernéticos e seu impacto. Alocar
pessoal e recursos. Adote o GRAF como uma estrutura para rastrear, responder e
reduzir o impacto dos ataques cibernéticos esperados.

A pandemia COVID-19 é uma ilustração dramática da natureza sistêmica do risco. À
medida que nos afastamos de uma abordagem perigo a perigo, os profissionais de RRD
precisam melhorar sua compreensão do risco cibernético e seu potencial impacto em
cascata.
FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/71249

O cenário de ameaças cibernéticas em evolução durante a
crise do coronavírus
Este relatório examina o impacto que a crise do coronavírus teve no cenário geral de
ameaças à cibersegurança durante os primeiros dois trimestres de 2020. Este relatório
destaca que a pandemia de coronavírus gerou um conjunto notável e psicossocietal,
técnico e logístico-econômico circunstâncias sobre as quais os agentes mal-intencionados
capitalizaram.
A análise das ameaças cibernéticas relacionadas ao COVID-19 conduzida para este
relatório mostra um grau abrangente de continuidade em termos de tipos de ataques,
agentes de ameaças e volume de ataques. O comportamento adversário, no entanto,
mudou e evoluiu em termos de escala, sofisticação, alvos e motivação. Com base nessas

descobertas, este relatório desenvolveu uma série de recomendações para abordar as
principais implicações da pandemia para a segurança cibernética.
FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securitiesstudies/pdfs/23122020_CyberThreatLandscapeCoronaCrisis.pdf

Construindo segurança cibernética em infraestrutura
crítica: protegendo sistemas de controle industrial na ÁsiaPacífico
Este documento examina o cenário de riscos em constante mudança na Ásia-Pacífico,
destaca a urgência de abordar esses desafios e fornece uma abordagem para construir a
segurança cibernética em uma infraestrutura crítica. Estas são as marcas de uma região
altamente dinâmica dominada por uma competição implacável e tensões geopolíticas
sempre presentes. O documento destaca os principais desafios enfrentados pelos
operadores de infraestrutura crítica da Ásia-Pacífico que buscam proteger seus ativos e
processos de missão crítica contra ameaças cibernéticas, antes de se aprofundar em como
esses problemas podem ser superados e delinear as principais etapas para conseguir isso
de forma eficaz e eficiente.
FONTE:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/risk/deloitte-cn-ra-buildingcyber-security-into-critical-infrastructure-en-200612.pdf

Boas práticas de comunicação no envolvimento da
comunidade
Esta publicação discute como o envolvimento da comunidade é uma abordagem para a
resposta humanitária do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho na República Democrática do Congo. Ela coloca as pessoas afetadas por
desastres, violência e conflitos armados no centro da tomada de decisões, do
desenvolvimento de estratégias e da orientação das atividades para proteger e ajudar
suas comunidades.
Afirma que o envolvimento da comunidade envolve:

1. Participação e feedback dos membros da comunidade;
2. Disponibilização de informação como ferramenta de ajuda humanitária
(#InfoAsAid);
3. Comunicação de mudança de comportamento social;
4. Fortalecimento da prestação de contas às comunidades afetadas.
Ele ainda discute fornece cenários de caso para o seguinte:







Helpdesk: ferramenta que potencializa a proximidade com as comunidades;
Caixas de sugestões: ferramenta complementar para coleta de informações;
Teatro: ferramenta que potencializa a proximidade com as comunidades;
Eventos esportivos: uma ferramenta de diálogo para engajar os jovens;
Discussões em grupo: comunicação de proximidade;
Rádio: uma rede de informação em áreas rurais.

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77013_goodcommunicationpracticesincommuni.pdf

Catástrofes naturais em 2020
Esta publicação discute como 2020 será lembrado pela crise econômica e de saúde global
desencadeada pela COVID-19. Contra o pano de fundo da perturbação e turbulência
causada pela pandemia, milhões de pessoas também sofreram severos eventos
climáticos. Em termos ajustados pela inflação, as perdas econômicas globais de
catástrofes naturais e provocadas pelo homem foram de US $ 202 bilhões no ano passado,
ante US $ 150 bilhões em 2019. Os EUA foram os mais atingidos, com grandes trechos da
costa leste atingidos por furacões e incêndios florestais em o oeste, e o meio-oeste
atingido por um número recorde de tempestades convectivas. A Austrália também sofreu
com secas, incêndios florestais e tempestades sem precedentes. A Ásia sofreu inundações
fatais e catastróficas com as chuvas das monções.
A publicação aponta para a necessidade ainda existente de fechar as lacunas de proteção
em muitas áreas do mundo, tanto para exposições a perigos primários quanto
secundários. Este sigma examina a interação de diferentes fatores que moldam os perigos
secundários em particular. A indústria de resseguros há muito monitora os perigos
primários e seus recursos de modelagem dos riscos são fortes. Frequentemente, porém,
os eventos de perigo secundário não são totalmente monitorados nem modelados. Dado
o aumento das perdas associadas, os perigos secundários precisam ser melhor
compreendidos para fins de avaliação de risco mais completa e precisa. Padrões de
danos e sinistros também precisam ser monitorados em um nível mais granular para

detecção de tendências emergentes, e deve haver compartilhamento de informações,
onde legalmente permitido. Criticamente
FONTE:https://www.swissre.com/dam/jcr:ebd39a3b-dc55-4b34-9246-6dd8e5715c8b/sigma-1-2021-en.pdf

Diretriz técnica para análise de desenvolvimento de
capacidade de impacto antecipatório, JNA e 4W (ciclone e
monção)
Esta diretriz técnica discute como habilidades de análise abrangentes são necessárias para
a execução bem-sucedida do gerenciamento e análise de informações para o trabalho
diário do NAWG. Os principais serviços do NAWG envolvem Avaliação de Necessidades
Conjuntas, Análise Antecipatória de Impacto e monitoramento de resposta por meio de
4W. Ele fornece o processo passo a passo com diagrama e conteúdo visualizados, o que
permitirá que o analista do NAWG desenvolva capacidade de análise relevante e conduza
a análise de forma eficaz.
Esta diretriz técnica concentra-se nos seguintes aspectos para análise dos principais
serviços do NAWG.





Estabelecido o gerenciamento de informações viável: ferramentas e técnicas de
código aberto
Análise do Impacto Antecipatório da Inundação e Ciclone de Monsson
Análise e relatórios para avaliação de necessidades conjuntas
Monitoramento e análise de resposta humanitária por meio da 4W Fromats

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76942_bangladeshtechnicalguidelineforcapa.pdf

Fazendo as pazes com a natureza
O primeiro relatório de síntese do PNUMA é intitulado: “Fazendo a Paz com a Natureza:
Um projeto científico para enfrentar o clima, a biodiversidade e as emergências de
poluição” e é baseado em evidências de avaliações ambientais globais.

A síntese resultante comunica como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e
a poluição podem ser enfrentadas em conjunto no âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. O relatório serve para traduzir o estado atual do
conhecimento científico em mensagens baseadas em fatos nítidas, claras e digeríveis, com
as quais o mundo pode se relacionar e acompanhar. Ele primeiro fornece um diagnóstico
da Terra das mudanças ambientais induzidas pelo homem atuais e projetadas, colocando
fatos e interligações em perspectiva, incluindo o uso de infográficos inteligentes. Com
base nesse diagnóstico, o relatório identifica as mudanças necessárias para fechar as
lacunas entre as ações atuais e as necessárias para alcançar o desenvolvimento
sustentável. A análise está ancorada na realidade econômica, social e ecológica atual e
enquadrada pela economia e pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
FONTE:https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf

Nova síntese do PNUMA fornece um plano para resolver
urgentemente emergências planetárias e garantir o futuro
da humanidade


Cumprir as metas aceleradas de clima e biodiversidade, reduzir a poluição
mortal e alcançar os ODS precisa de um impulso de toda a sociedade para
a sustentabilidade



Mudar a visão de mundo e colocar a natureza no centro da tomada de
decisões é a chave para alcançar uma mudança transformadora



Os planos de recuperação COVID-19 são uma oportunidade imperdível de
investir na natureza e atingir emissões líquidas zero até 2050

Nairóbi, 18 de fevereiro de 2021 - O mundo pode transformar sua relação com a
natureza e enfrentar as crises de clima, biodiversidade e poluição para garantir um futuro
sustentável e prevenir futuras pandemias, segundo um novo relatório do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) que oferece projeto abrangente para
abordar nossa emergência planetária tripla.
O relatório, Fazendo a Paz com a Natureza , descreve a gravidade dessas três crises
ambientais com base em avaliações globais, incluindo as do Painel Intergovernamental

sobre Mudanças Climáticas e da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas
para Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos , bem como a Global do PNUMA Relatório
do Environment Outlook , o UNEP International Resource Panel e novas descobertas sobre
o surgimento de doenças zoonóticas , como o COVID-19.
Os autores avaliam as ligações entre os vários desafios ambientais e de desenvolvimento e
explicam como os avanços na ciência e na formulação de políticas ousadas podem abrir
um caminho para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 e
um mundo neutro em carbono até 2050, enquanto dobram a curva na perda de
biodiversidade e redução da poluição e do desperdício. Seguir esse caminho significa
inovação e investimento apenas em atividades que protejam as pessoas e a natureza. O
sucesso incluirá ecossistemas restaurados e vidas mais saudáveis, bem como um clima
estável.
“Ao reunir as mais recentes evidências científicas que mostram os impactos e ameaças da
emergência climática, a crise da biodiversidade e a poluição que mata milhões de pessoas
todos os anos, [este relatório] deixa claro que nossa guerra contra a natureza deixou o
planeta destruído”. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no prefácio do
relatório. “Mas também nos guia para um lugar mais seguro, fornecendo um plano de paz
e um programa de reconstrução do pós-guerra.
“Ao transformar a forma como vemos a natureza, podemos reconhecer seu verdadeiro
valor. Ao refletir esse valor em políticas, planos e sistemas econômicos, podemos canalizar
investimentos para atividades que restaurem a natureza e sejam recompensados por isso
”, acrescentou. “Ao reconhecer a natureza como um aliado indispensável, podemos
desencadear a engenhosidade humana a serviço da sustentabilidade e garantir nossa
própria saúde e bem-estar ao lado do planeta.”
Em meio a uma onda de investimentos para revitalizar as economias atingidas pela
pandemia COVID-19, o projeto comunica a oportunidade e a urgência para uma ação
ambiciosa e imediata. Ele também define as funções que todos - de governos e empresas
a comunidades e indivíduos - podem e devem desempenhar. 2021 é especialmente
crucial, com as próximas reuniões da convenção do clima e da biodiversidade - UNFCCC
COP 26 e CBD COP 15 - onde os governos devem chegar a metas sinérgicas e ambiciosas
para proteger o planeta reduzindo quase pela metade as emissões de gases de efeito
estufa nesta década e conservando e restaurando biodiversidade.

Combatendo três ameaças planetárias juntos
O crescimento econômico trouxe ganhos desiguais em prosperidade para uma população
global em rápido crescimento, deixando 1,3 bilhão de pessoas pobres , enquanto triplicou
a extração de recursos naturais para níveis prejudiciais e criando uma emergência
planetária. Apesar de um declínio temporário nas emissões devido à pandemia, a Terra
está caminhando para pelo menos 3 ° C de aquecimento global neste século; mais de 1
milhão dos estimados 8 milhões de espécies de plantas e animais estão em risco de
extinção substancialmente maior; e doenças causadas pela poluição estão matando cerca
de 9 milhões pessoas prematuramente todos os anos. A degradação ambiental está
impedindo o progresso no sentido de erradicar a pobreza e a fome, reduzindo as
desigualdades e promovendo o crescimento econômico sustentável, trabalho para todos e
sociedades pacíficas e inclusivas.
O relatório mostra como esse trio de emergências ambientais interage e tem causas
comuns e, portanto, só podem ser tratadas de forma eficaz em conjunto. Os subsídios aos
combustíveis fósseis, por exemplo, e os preços que excluem os custos ambientais, estão
levando ao desperdício de produção e consumo de energia e recursos naturais que estão
por trás dos três problemas.
Inger Andersen, Diretor Executivo do PNUMA, disse que o relatório destacou a
importância de mudar mentalidades e valores, e encontrar soluções políticas e técnicas
que correspondam às crises ambientais da Terra.
“Ao mostrar como a saúde das pessoas e a natureza estão interligadas, a crise do COVID19 sublinhou a necessidade de uma mudança radical na forma como vemos e
valorizamos a natureza. Ao refletir esse valor na tomada de decisões - quer estejamos
falando sobre política econômica ou escolhas pessoais - podemos trazer uma mudança
rápida e duradoura em direção à sustentabilidade para as pessoas e o meio ambiente ”,
disse ela. “Os planos de 'recuperação verde' para as economias atingidas pela pandemia
são uma oportunidade imperdível para acelerar a transformação.”
Divulgado antes da quinta Assembleia do Meio Ambiente das Nações Unidas , o relatório
apresenta um forte caso de por que e como ações urgentes devem ser tomadas para
proteger e restaurar o planeta e seu clima de uma forma holística.

Apresenta exemplos de como podem ser as mudanças transformadoras e como podem
criar prosperidade, empregos e maior igualdade. Mudanças de longo alcance envolvem
reformular a forma como valorizamos e investimos na natureza, integrando esse valor em
políticas e decisões em todos os níveis, revisando subsídios e outros elementos dos
sistemas econômicos e financeiros e promovendo a inovação em tecnologias e modelos
de negócios sustentáveis. O investimento privado maciço em mobilidade elétrica e
combustíveis alternativos mostra como indústrias inteiras reconhecem os ganhos
potenciais de uma mudança rápida.
Os autores apontam que acabar com o declínio ambiental em todas as suas formas é
essencial para fazer avançar muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável , em
particular o alívio da pobreza, segurança alimentar e hídrica e boa saúde para todos. Um
exemplo é como a intensificação da agricultura e da pesca de formas sustentáveis, aliada a
mudanças nas dietas e redução do desperdício de alimentos, pode ajudar a acabar com a
fome e a pobreza globais e melhorar a nutrição e a saúde, poupando mais terras e
oceanos para a natureza.
Reforçando o apelo à ação, o relatório enfatiza a necessidade de as partes interessadas
em todos os níveis da sociedade se envolverem na tomada de decisões e identifica
dezenas de ações-chave que governos, empresas, comunidades e indivíduos podem e
devem realizar para gerar uma mundo sustentável.
Por exemplo:


Os governos podem incluir capital natural em medidas de desempenho
econômico, colocar um preço no carbono e transferir trilhões de dólares
em subsídios de combustíveis fósseis, agricultura não sustentável e
transporte para soluções de baixo carbono e amigas da natureza



As organizações internacionais podem promover abordagens de One
Health e metas internacionais ambiciosas para a biodiversidade, como
redes de áreas protegidas ampliadas e aprimoradas



As organizações financeiras podem parar de emprestar para combustíveis
fósseis e desenvolver financiamento inovador para a conservação da
biodiversidade e agricultura sustentável.



As empresas podem adotar os princípios da economia circular para
minimizar o uso e desperdício de recursos e se comprometer a manter
cadeias de abastecimento transparentes e sem desmatamento



As organizações não governamentais podem construir redes de partes
interessadas para garantir a sua plena participação nas decisões sobre o
uso sustentável dos recursos terrestres e marinhos



As organizações científicas podem ser pioneiras em tecnologias e políticas
para reduzir as emissões de carbono, aumentar a eficiência dos recursos
e aumentar a resiliência de cidades, indústrias, comunidades e
ecossistemas



Os indivíduos podem reconsiderar sua relação com a natureza, aprender
sobre sustentabilidade e mudar seus hábitos para reduzir o uso de
recursos, diminuir o desperdício de alimentos, água e energia e adotar
dietas mais saudáveis

Um futuro sustentável também significa aprender com a crise do COVID-19 para reduzir a
ameaça de doenças pandêmicas. O relatório destaca como a degradação do ecossistema
aumenta o risco de patógenos passarem dos animais para os humanos, e a importância de
uma abordagem 'Uma Saúde' que considere a saúde humana, animal e planetária juntas.
NOTAS AOS EDITORES
Sobre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
O PNUMA é a principal voz global sobre o meio ambiente. Ele fornece liderança e
incentiva a parceria no cuidado com o meio ambiente, inspirando, informando e
permitindo que as nações e os povos melhorem sua qualidade de vida sem comprometer
a das gerações futuras.
Sobre a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA)
A UNEA é o órgão de decisão de nível mais alto do mundo sobre o meio ambiente. A
Assembleia do Meio Ambiente se reúne a cada dois anos para definir as prioridades das
políticas ambientais globais e desenvolver a legislação ambiental internacional. Por meio

de suas resoluções e apelos à ação, a Assembleia fornece liderança e catalisa a ação
intergovernamental sobre o meio ambiente.
FONTE:https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf

Una saúde humana, animal e ambiental para prevenir a
próxima pandemia - Relatório da ONU


COVID-19 é apenas um exemplo da tendência crescente de doenças - do
Ebola ao MERS, passando pelo Nilo Ocidental e as febres do Vale do Rift causadas por vírus que passaram de hospedeiros animais para a
população humana.



Uma nova avaliação oferece dez recomendações e identifica a One Health
como a melhor maneira de prevenir e responder a futuras pandemias.



A tendência crescente de doenças zoonóticas é impulsionada pela
degradação de nosso ambiente natural - por meio da degradação do solo,
exploração da vida selvagem, extração de recursos, mudança climática e
outros estresses.

Nairóbi, 6 de julho de 2020 - Como a pandemia COVID-19 continua a ceifar vidas e
perturbar economias em todo o mundo, um novo relatório alerta que surgem mais surtos,
a menos que os governos tomem medidas ativas para evitar que outras doenças
zoonóticas se propaguem para a população humana, e estabelece dez recomendações
para prevenir futuras pandemias.
O relatório, Prevenindo 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 crescente de doenças
zoonóticas, incluindo o aumento da demanda por proteína animal; aumento da
agricultura intensa e insustentável; o aumento do uso e exploração da vida selvagem; e a

crise climática. O relatório conclui que a África em particular, que experimentou e
respondeu a uma série de epidemias zoonóticas, incluindo a mais recente, a surtos de
Ebola, pode ser uma fonte de soluções importantes para conter futuros surtos.
Uma “doença zoonótica” ou “zoonose” é uma doença que passou para a população
humana de origem animal. COVID-19, que já causou mais de meio milhão de mortes em
todo o mundo, provavelmente teve origem em morcegos. Mas o COVID-19 é apenas o
mais recente em um número crescente de doenças - incluindo Ebola, MERS, febre do Nilo
Ocidental e febre do Vale do Rift - cuja disseminação de hospedeiros animais para
populações humanas foi intensificada por pressões antropogênicas.
Todos os anos, cerca de dois milhões de pessoas, principalmente em países de baixa e
média renda, morrem de doenças zoonóticas negligenciadas. Os mesmos surtos podem
causar doenças graves, mortes e perdas de produtividade entre as populações de gado no
mundo em desenvolvimento, um grande problema que mantém centenas de milhões de
pequenos agricultores em extrema pobreza. Apenas nas últimas duas décadas, as
doenças zoonóticas causaram perdas econômicas de mais de US $ 100 bilhões, sem
incluir o custo da pandemia COVID-19, que deve chegar a US $ 9 trilhões nos próximos
anos.
Os países africanos têm a oportunidade de liderar os esforços de prevenção da
pandemia
As doenças zoonóticas estão aumentando em todo o planeta, e os países africanos - vários
dos quais administraram com sucesso surtos zoonóticos mortais - têm o potencial de
aproveitar essa experiência para enfrentar surtos futuros por meio de abordagens que
incorporam a saúde humana, animal e ambiental. O continente abriga uma grande parte
das florestas tropicais intactas do mundo e outras terras selvagens. A África também
abriga a população humana de crescimento mais rápido do mundo, levando a um
aumento nos encontros entre o gado e a vida selvagem e, por sua vez, o risco de doenças
zoonóticas.
“A situação no continente hoje está madura para intensificar as doenças zoonóticas
existentes e facilitar o surgimento e a disseminação de novas”, disse o Diretor Geral do
ILRI, Jimmy Smith. “Mas com suas experiências com o Ebola e outras doenças emergentes,
os países africanos estão demonstrando maneiras proativas de gerenciar surtos de
doenças. Eles estão aplicando, por exemplo, novas abordagens baseadas em risco ao invés

de regras para controle de doenças, que são mais adequadas para ambientes com poucos
recursos, e eles estão juntando conhecimentos humanos, animais e ambientais em
iniciativas proativas de Saúde Única. ”
Os autores do relatório identificam a abordagem One Health - que une saúde pública,
experiência veterinária e ambiental - como o método ideal para prevenir e responder a
surtos de doenças zoonóticas e pandemias.
10 recomendações
O relatório identifica dez passos práticos que os governos podem tomar para prevenir
futuros surtos zoonóticos:


Investir em abordagens interdisciplinares, incluindo One Health;



Expandir a investigação científica em doenças zoonóticas;



Melhorar as análises de custo-benefício das intervenções para incluir a
contabilidade do custo total dos impactos sociais das doenças;



Aumentar a conscientização sobre doenças zoonóticas;



Fortalecimento das práticas de monitoramento e regulamentação
associadas a doenças zoonóticas, incluindo sistemas alimentares;



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



Melhorar a biossegurança e o controle, identificando as principais causas de
doenças emergentes na pecuária e encorajando o manejo comprovado e
medidas de controle de doenças zoonóticas;



Apoiar a gestão sustentável de paisagens e marinhas que aumentem a
coexistência sustentável da agricultura e da vida selvagem;



Fortalecimento das capacidades entre as partes interessadas da saúde em
todos os países; e



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

O lançamento do relatório acontece no Dia Mundial das Zoonoses, comemorado por
instituições de pesquisa e entidades não governamentais no dia 6 de julho, que comemora
o 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.
FONTE:https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unite-human-animal-and-environmentalhealth-prevent-next-pandemic-un?_ga=2.233114011.488226977.1618186538-1588803426.1614464809

Prevenir a Próxima Pandemia – Doenças Zoonóticas e
Como Quebrar a Cadeia de Transmissão
Quais são os impactos causados por doenças zoonóticas?
• Historicamente, o surgimento de novas doenças transmitidas de animais para seres
humanos está associado a grandes mudanças sociais: epidemias da Europa se
espalharam pelo continente americano logo após a chegada dos europeus no século XVI, o
surto de tuberculose no século XIX ocorreu após a industrialização e urbanização na
Europa Ocidental e a expansão colonial na África levou surtos da doença zoonótica do
sono, responsável pela morte de um terço da população de Uganda e um quinto da
população da Bacia do Congo na primeira década do século XX.
FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32919/ZDFAQPT.pdf?sequence=9&isAllo
wed=y

SISS-Geo Sistema de Informação
O Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo é a plataforma computacional
essencial e inerente ao funcionamento do Centro de Informação em Saúde Silvestre –
CISS.
Objetivos:



Gerar, a partir dos registros georreferenciadas informados pelos usuários,
modelos de alerta de ocorrências de agravos na fauna silvestre,
especialmente os com potencial de acometimento humano, e modelos de
previsão de oportunidades ecológicas para emergência de doenças.



Proporcionar de maneira rápida e eficiente, o fluxo de informações entre
o CISS; a Rede Participativa em Saúde Silvestre e a Rede de Laboratórios
em Saúde Silvestre; a sociedade, por meio da ciência cidadã, e os setores
de governo e tomadores de decisão.



Disponibilizar informações sobre os resultados das modelagens para a
comunidade, tomadores de decisão e a sociedade.



Integrar-se às plataformas governamentais georreferenciadas,
especialmente o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade BrasileiraSIBBr e a Plataforma INDE, com padrão de Metadados.

FONTE:https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-0

EVENTOS

Treinamento de Uso SISS-Geo em Campinas

Projeto Comunidade Resiliente:
Defesa Civil e Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas/SP
Data: 14 de abril
Local: as apresentações serão realizadas virtualmente e o grupo de técnicos participará
reunido no Parque Ecológico de Campinas
Objetivo:
Treinar agentes e profissionais da Defesa Civil e da saúde e áreas de interesse e gestores
para o uso do SISS-Geo nas suas aplicações de monitoramento da fauna e vigilância de
epizootias na perspectiva da convergência de ações integradas e colaborativas entre
Saúde, Meio Ambiente e Conservação da Biodiversidade, com apoio da plataforma
CISS/SISS-Geo/FIOCRUZ-RJ, Defesa Civil e Secretaria de Saúde de Campinas, Secretaria
Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
Público alvo: 25 Técnicos da Defesa Civil, Vigilância em Saúde Regional do Leste e Unidade
de Vigilância de Zoonoses
FONTE:https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-3

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

