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O mundo deve agir mais rápido para prevenir doenças 
pandêmicas - chefe de risco da ONU 

Por Michael Taylor 

 

KUALA LUMPUR, 10 de fevereiro (Fundação Thomson Reuters) - O mundo deve 
impulsionar esforços para prevenir enormes surtos de doenças infecciosas - como 
cepas de gripe que podem pular de animais para humanos - o que pode matar milhões 
de pessoas, o chefe do risco de desastres da ONU Agência disse no sábado. 

O uso de tecnologias de vacinas e vigilância de doenças é muito baixo na maior parte 
do mundo porque os perigos colocados pelas pandemias estão "fora de vista, fora de 
espírito", disse Robert Glasser, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Redução 
do Risco de Desastres. 

"Tivemos o surgimento de novos vírus e vírus estão em mutação o tempo todo, como a 
gripe aviária, SARS ... as pessoas geralmente não estão cientes porque são perigos que 
não ocorrem com muita frequência", disse ele à Thomson Fundação da Reuters. 



"Mas quando eles atacam, eles podem ser tremendamente devastadores", disse 
Glasser à margem do Fórum Urbano Mundial - a maior conferência mundial sobre 
questões urbanas. 

"Nesta área, há tanto trabalho a fazer". 

Diferentes tensões da gripe aviária espalharam-se pela Europa, África e Ásia ao longo 
do último ano, levando ao massacre em larga escala de aves de capoeira em certos 
países e a algumas mortes humanas na China. 

O número de cepas virais que circulam e causando infecções atingiu níveis sem 
precedentes, dizem os especialistas. 

Seu maior medo é que uma tensão mortal de gripe aviária poderia então mutar em 
uma forma de pandemia que pode ser passada facilmente entre as pessoas - algo que 
ainda não foi visto. 

"Isso pode levar a milhões de mortes em todo o mundo", disse Glasser, que vai deixar 
seu post no final do mês. 

 
Robert Glasser, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de 
Desastres, fala no Fórum Urbano Mundial em Kuala Lumpur, 10 de fevereiro de 2018. 
Fundação Thomson Reuters / Michael Taylor  
O Banco Mundial lançou o ano passado um "vínculo pandêmico" para apoiar uma 
facilidade de financiamento de emergência para liberar dinheiro rapidamente para 
lutar contra uma grande crise de saúde, como o surto Ebola 2014. 

O vínculo de catástrofe, que irá pagar, dependendo do tamanho do surto, da taxa de 
crescimento e do número de países afetados, é o primeiro de sua espécie em 
epidemias. 

Glasser disse que os esforços gerais de redução de risco de desastres são muitas vezes 
de cima para baixo e focados em questões globais e negociações de políticas. 

No entanto, ainda há grandes progressos no terreno - como a redução do número de 
mortes por grandes catástrofes, acrescentou. 

Os melhores sistemas de alerta precoce e o envolvimento da comunidade no 
planejamento de evacuação ajudaram países como Bangladesh e México a suavizar o 
golpe de ciclones e furacões, disse Glasser. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20180210131357-4s5i3 

 

 



 

Acompanhamento global da preparação do surto de 
doenças: Prevenção da próxima pandemia 

FONTE:  UNIVERSIDADE DE HARVARD  

Este relatório fornece uma estrutura de monitoramento objetiva e baseada em 
evidências para rastrear o desempenho da comunidade internacional e suas principais 
instituições na redução de uma ameaça global substancial de surtos de doenças e para 
disseminar regularmente os resultados. Isso ajudará a esclarecer e aumentar a 
responsabilização. O trabalho já está em andamento para melhorar a segurança 
sanitária global a nível nacional, regional e internacional por governos nacionais, 
instituições locais e internacionais, organizações da sociedade civil, agências doadoras, 
organizações multilaterais e universidades, e ainda há mais necessidade de ser feito. 

O objetivo do mecanismo de monitoramento global proposto não é criar corpos 
inteiramente novos de pesquisa, mas, sempre que possível, consolidar o trabalho 
existente em um quadro abrangente que possa ser amplamente compartilhado e 
estrategicamente para fortalecer o impacto. Ao monitorar as ações a nível 
internacional, regional e nacional para prevenir, detectar e responder a surtos de 
doenças infecciosas, podemos comemorar melhorias, iluminar as lacunas e fracos 
importantes e responsabilizar os responsáveis políticos. O monitoramento rotineiro, 
transparente e objetivo também ajudará a garantir um apoio financeiro sustentado e 
uma priorização efetiva das organizações internacionais, das agências doadoras, dos 
governos nacionais e do setor privado. 

Este relatório destina-se principalmente à comunidade de formuladores de políticas e 
pesquisadores preocupados com os riscos crescentes de epidemias de doenças 
infecciosas domésticas, regionais e globais e a falta coletiva de ações coordenadas 
necessárias para reduzir esses riscos. Estes riscos incluem os custos esperados de 
saúde, economia e sociedade que são suportados por países, regiões e até todas as 
nações no caso de pandemias (que são epidemias mundiais). 

FONTE:https://globalhealth.harvard.edu/monitoring-disease-preparedness 

FONTE:https://globalhealth.harvard.edu/files/hghi/files/summary_report.pdf 

 



Ferramenta ECDC para a priorização de ameaças de 
doenças infecciosas: manual  

Este manual descreve uma ferramenta Microsoft Excel desenvolvida pelo ECDC para a 
priorização de ameaças de doenças infecciosas. A ferramenta é baseada em análise de 
decisão multicritérios. Ele classifica as ameaças de doenças infecciosas de forma 
transparente, comparável e metodologicamente reprodutível. A ferramenta permite a 
classificação relativa de diferentes ameaças de doenças infecciosas. Pretende-se como 
um complemento para outros métodos que também apoiem a tomada de decisões no 
planejamento de preparação. 

A ferramenta e este manual são melhor utilizados em conjunto com o relatório do 
ECDC sobre Melhores práticas no ranking de ameaças emergentes de doenças 

infecciosas , o que ilustra várias considerações importantes para o processo de 
classificação de risco. Este manual também descreve um exercício de classificação de 
risco do ECDC realizado para orientar o planejamento de preparação para emergências 
de saúde pública na perspectiva da UE. O capítulo de fundo abaixo fornece 
informações básicas sobre classificação de risco no contexto da saúde pública, 
prestando especial atenção à análise de decisão multicritérios. O Capítulo 1 deste 
manual descreve o processo de um exercício de classificação para ameaças de 
doenças, com foco nas sugestões de melhores práticas para cada etapa, enquanto o 
Capítulo 2 serve como um manual prático para a ferramenta de classificação de risco 
do ECDC. 

Há muitos aspectos importantes para executar um exercício de classificação de risco 
bem sucedido. Como será detalhado nas Seções 2 e 3, a execução das tarefas-chave 
listadas na Figura 1 é essencial para o sucesso de qualquer atividade de classificação de 
risco. 

FONTE:https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Tool-for-disease-priority-

ranking_handbook_0_0.pdf 

 

Principais doenças propensas a epidemia sem 
contramedidas suficientes 

Para os fins do plano de P & D, a OMS desenvolveu uma ferramenta especial para 
determinar quais doenças e patógenos priorizar para pesquisa e desenvolvimento em 
contextos de emergência de saúde pública. Esta ferramenta busca identificar as 
doenças que representam um risco para a saúde pública por causa do seu potencial 
epidêmico e para as quais não existem contramedidas ou insuficientes. As doenças 
identificadas através deste processo são o foco do trabalho do R & D Blueprint. Esta 
não é uma lista exaustiva, nem indica as causas mais prováveis da próxima epidemia. 



A primeira lista de doenças priorizadas foi lançada em  dezembro de 2015 . 

Usando uma metodologia de priorização publicada  , a lista foi revisada pela primeira 
vez em  janeiro de 2017 . 

A segunda revisão anual ocorreu de 6 a 7 de fevereiro de 2018. Os especialistas 
consideram que, considerando seu potencial para causar uma emergência de saúde 
pública e a ausência de drogas e / ou vacinas eficazes, existe uma necessidade urgente 
de pesquisa e desenvolvimento acelerados para: 

• Febre hemorrágica da Crimeia-Congo (CCHF) 
• Doença do vírus Ebola e doença do vírus Marburg 
• Febre de Lassa 
• Síndrome respiratório do Oriente Médio coronavírus (MERS-CoV) e síndrome 

respiratória aguda grave (SARS) 
• Doenças Nipah e henipaviral 
• Fiebre do Vale do Rift (RVF) 
• Zika 
• Doença X 

A doença X representa o conhecimento de que uma grave epidemia internacional 
poderia ser causada por um patógeno atualmente desconhecido para causar doenças 
humanas e, portanto, o plano de P & D busca explícitamente habilitar a preparação de 
P & D transversal que também é relevante para uma "doença X" desconhecida que 
possível. 

Uma série de doenças adicionais foram discutidas e consideradas para inclusão na lista 
de prioridades, incluindo: fezes hemorrágicas arenavirais além da febre de 
Lassa; Chikungunya; doenças coronávicas altamente patogênicas além de MERS e 
SARS; Enterovírus emergentes não polio (incluindo EV71, D68); e Febre Grave com 
Síndrome de Trombocitopenia (SFTS). 

Essas doenças representam grandes riscos para a saúde pública e pesquisas e 
desenvolvimento adicionais são necessários, incluindo vigilância e diagnóstico. Eles 
devem ser vistos com cuidado e considerados novamente na próxima revisão 
anual. Esforços no ínterim para compreendê-los e mitigá-los são encorajados. 

Apesar de não estarem incluídos na lista de doenças a serem consideradas na reunião, 
foram discutidos os tipos de maconha e leptospirose e especialistas ressaltaram os 
riscos que representam para a saúde pública. Houve concordância sobre a necessidade 
de: avaliação rápida das possíveis contramedidas possíveis; o estabelecimento de 
vigilância e diagnóstico mais abrangentes; e pesquisa acelerada e desenvolvimento e 
ação de saúde pública. 

Várias doenças foram determinadas para estar fora do escopo atual do Blueprint: 
dengue, febre amarela, HIV / AIDs, tuberculose, malária, gripe causadora de doenças 
humanas graves, varíola, cólera, leishmaniose, vírus do Nilo Ocidental e praga. Essas 
doenças continuam a representar grandes problemas de saúde pública e pesquisas e 



desenvolvimento adicionais são necessários através das principais iniciativas de 
controle de doenças existentes, grandes oleodutos de I & D, fluxos de financiamento 
existentes ou caminhos regulatórios estabelecidos para intervenções melhoradas. Em 
particular, os especialistas reconheceram a necessidade de diagnósticos e vacinas 
melhorados para a peste pneumônica e suporte adicional para terapias mais eficazes 
contra a leishmaniose. 

Os especialistas também observaram que: 

• Para muitas das doenças discutidas, bem como muitas outras doenças com 
potencial para causar uma emergência de saúde pública, é necessário um 
melhor diagnóstico. 

• Os medicamentos e as vacinas existentes precisam de melhorias adicionais 
para várias das doenças consideradas, mas não estão incluídas na lista de 
prioridades. 

• Qualquer tipo de patógeno pode ser priorizado sob o Blueprint, não apenas 
vírus. 

• A pesquisa necessária inclui pesquisas básicas / fundamentais e de 
caracterização, bem como estudos epidemiológicos, entomológicos ou 
multidisciplinares, ou ulteriores elucidações das rotas de transmissão, bem 
como pesquisa em ciências sociais. 

• É necessário avaliar o valor, sempre que possível, do desenvolvimento de 
contramedidas para múltiplas doenças ou para famílias de agentes 
patogênicos. 

O impacto das questões ambientais sobre doenças com potencial para causar 
emergências de saúde pública foi discutido. Isso pode ser considerado como parte de 
futuras revisões. 

A importância das doenças discutidas foi considerada para populações especiais, como 
refugiados, populações internamente deslocadas e vítimas de catástrofes. 

O valor de uma abordagem One Health foi estressado, incluindo processos paralelos 
de priorização para a saúde animal. Tal esforço apoiaria pesquisa e desenvolvimento 
para prevenir e controlar doenças animais, minimizando o derrame e aumentando a 
segurança alimentar. A utilidade possível de vacinas animais para prevenir 
emergências de saúde pública também foi observada. 

Também há esforços concertados para enfrentar a resistência antimicrobiana através 
de iniciativas internacionais específicas. A possibilidade não foi excluída de que, no 
futuro, um patógeno resistente possa emergir e ser priorizado adequadamente. 

FONTE:http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/ 

FONTE:http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/RDBlueprint-

PrioritizationTool.pdf?ua=1 



 

Do pânico e negligência ao investimento na segurança da 
saúde: financiamento da preparação para a pandemia 
em nível nacional 

Este relatório do Grupo de Trabalho Internacional sobre Preparação do Financiamento 
(IWG) propõe formas pelas quais os governos nacionais e os parceiros de 
desenvolvimento podem financiar investimentos em capacidades de preparação e 
resposta a países e regiões para pandemias e outras emergências de saúde.  

As pandemias infecciosas mortais marcarão o futuro da humanidade, já que moldaram 
seu passado. Nem os governos individuais nem a comunidade global podem impedir 
totalmente o surgimento de ameaças infecciosas. Mas podemos estar muito melhor 
preparados.  

A preparação para pandemias refere-se a intervenções, capacidades e capacidades de 
saúde e não saúde, a nível comunitário, nacional, regional e mundial. O objetivo é 
prevenir, detectar, conter e responder à disseminação de doenças e outros perigos, 
mitigando as interrupções sociais e limitando os riscos para viagens internacionais e 
comércio. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/979591495652724770/pdf/115271-

REVISED-PUBLIC-IWG-Report-Conference-Edition-8-10-2017-low-res.pdf 

 

 

Um novo relatório demonstra como alcançar cidades 
mais saudáveis e mais resilientes - enquanto economiza 
bilhões de dólares 



 

Washington, DC - Hoje, a  Entrega da Resiliência Urbana,  um novo relatório elaborado 
por Capital-E, quantifica a gama de custos e benefícios para a adoção de tecnologias de 
superfície inteligente em toda a cidade em Washington, DC, Filadélfia e El Paso. 

"As cidades estão cada vez mais em risco de furacões e calor severo do verão", disse o 
autor principal, Greg Kats. "Este relatório mostra como a adoção em toda a cidade 
dessas tecnologias de superfície inteligentes economizaria bilhões de dólares de 
cidades e reduziria os gases de efeito estufa enquanto alcançava benefícios 
transformadores, como tornar as cidades mais resfriadas, mais resistentes, mais 
saudáveis e mais equitativas". 

O relatório documenta que um investimento nessas tecnologias resultaria em valores 
atuais líquidos de US $ 1,8 bilhão em Washington, DC, US $ 3,6 bilhões em Filadélfia e 
US $ 540 milhões em El Paso ao longo de um período de 40 anos. O trabalho é 
construído em mais de dois anos de coleta e pesquisa de dados em colaboração com 
15 organizações, incluindo o  US Green Building Council, o American Institute of 
Architects ,  a National League of Cities , o National Housing Trust,  a Chesapeake Bay 
Foundation  e a JPB Foundation . 

" Entregar a resiliência urbana  é tão crítico porque é a primeira análise rigorosa das 
opções de superfície para gerenciar sol e água em escala", de acordo com Mark 
Chambers, Diretor de Sustentabilidade da Cidade de Nova York. 

As tecnologias de superfície inteligentes incluem superfícies que ajudam a gerenciar a 
luz solar e a chuva, incluindo telhados PV solares, telhados legais, telhados verdes, 
pavimentos porosos e de alto albedo, árvores ou uma combinação dessas 
características. Este estudo demonstra que essas tecnologias podem efetivamente 
abordar o custo severo da pior qualidade do ar, maior poluição e excesso de calor nas 
áreas urbanas de baixa renda. 

"O  relatório "  Liberação de Resiliência Urbana " dá ao movimento de construção 
verde o impulso necessário para ampliar as perspectivas de construção sustentável, 
além de paredes e ambientes e a vida das pessoas que os ocupam", disse Mahesh 



Ramanujam, presidente e CEO da USGBC. "Não só o As tecnologias de superfície 
inteligentes neste relatório fornecem benefícios de custo tangíveis, mas promovem a 
equidade necessária na qualidade de vida para todos os residentes da cidade ". 

Este é o início da revolução Smart Surfaces ", diz o ex-prefeito de Austin, Will 
Wynn. "A entrega de resiliência urbana  fornece um caso inteiramente convincente de 
que a adoção em toda a cidade de" superfícies inteligentes "como telhados verdes e 
legais e pavimentos porosos são econômicas e essenciais para garantir que nossas 
cidades permaneçam habitáveis em um mundo que aquece". 

FONTE:http://newsroom.usgbc.org/new-report-demonstrates-how-to-achieve-healthier-

more-resilient-cities--while-saving-billions-of-dollars/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


