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Pandemia leva 20% de agentes de saúde nas Américas à
depressão
A crise da Covid-19 está afetando o sistema de saúde na região das Américas
especialmente a área de saúde mental.
Na semana passada, uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, e da
Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou que a grande maioria dos países não está
financiando a assistência a casos de transtornos mentais.
Sacrifício
O estudo Heróis da Covid-19 foi compilado pela Universidade do Chile e de Columbia, nos
Estados Unidos, incluindo Argentina, Guatemala, Peru, México, Chile e Venezuela.
Pelo menos 20% dos agentes de saúde relataram que passaram a sofrer de depressão
após surgimento da pandemia.
De acordo com o diretor-assistente da Opas, o médico brasileiro Jarbas Barbosa, dos 29
países analisados, apenas dois financiam de forma adequada o atendimento.
Segundo ele, em seis nações das Américas, a situação é preocupante.
Barbosa elogiou o sacrifício dos agentes de saúde que estão se desdobrando e se
arriscando para enfrentar a pandemia.
Família
No caso do Chile, quase 10% dos trabalhadores da saúde já pensaram em suicídio após a
Covid-19. E mais de 75% dos agentes estão preocupados com contrair o novo coronavírus
e acabar infectando familiares e amigos.

A pesquisa examinou o comportamento do pessoal de saúde e problemas enfrentados por
causa da crise neste primeiro ano da pandemia. Jarbas Barbosa lembrou que a doença
interrompeu a vida de milhões de pessoas, causou desemprego, perdas econômicas,
isolamento, sofrimento e uma quantidade inimaginável de mortes.
O médico ressaltou que a Covid-19 elevou os níveis de estresse para muitos na região das
Américas
gerando
ansiedade
e
depressão.
Jarbas Barbosa contou que planos de aumentar o atendimento por telemedicina e
consultas a distância não foram realizados por todos.
Pilares
O atendimento a doentes mentais em iniciativas comunitárias, integradas na saúde
primária, é um dos pilares dos serviços de saúde mental. Para o vice-diretor da
Organização Pan-Americana da Saúde, este atendimento tem que continuar sendo
apoiado pelas autoridades.
A Opas informa que mais de 20 milhões já foram infectadas com o Covid-19 nas Américas
e mais de 655 mil perderam a vida. A região tem um terço de todas as mortes de
coronavírus no mundo.
A semana passada foi uma das piores em aumento de infecções. Foram mais de 1 milhão
de novo casos em apenas sete dias.
Chile, Paraguai e Uruguai
Jarbas Barbosa disse que não se deve baixar a guarda. É preciso continuar a lavar as mãos,
usar álcool em gel, máscara e manter a distância de pelo menos um metro do
interlocutor.
Ele citou os exemplos do Chile, que reduziu a taxa de novas infecções em quatro vezes
desde julho.
O Paraguai também baixou o número de novos casos desde setembro. E apesar de
algumas notificações no Uruguai, o país conseguiu evitar a transmissão comunitária.
FONTE; https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732122?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=35767fe8d3EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_10_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-35767fe8d3-105027597

Agência da ONU divulga novas regras para aviação civil
durante pandemia
A indústria de aviação civil foi uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19.
Somente na América Latina e no Caribe, 85 milhões de pessoas deixaram de viajar.

O número equivale a uma queda de 60% e uma perda de mais de US$ 17 bilhões para o
setor.

Unsplash/Gerrie van der Walt
Uma recomendação é o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores do setor
de aviação assim como dos passageiros.
Segurança
Na segunda-feira, a Organização da Aviação Civil Internacional, Icao na sigla em inglês,
endossou as atualizações de medidas de segurança e combate à Covid-19. As ações são
propostas por uma Força-Tarefa de Recuperação da Aviação com o objetivo de
tranquilizar os passageiros sobre a segurança de voltar a voar.
As recomendações são implementadas e aprovadas pelos países com base em seu status
médico e em prioridades específicas.
Dentre as medidas estão higiene, uso de máscaras e proteção facial, testes rápidos como
aferir a temperatura dos passageiros, e emissão de declarações caso tenham passado em
áreas contaminadas para rastreamento.

OMS/D. Elombat

Dentre as medidas estão higiene, uso de máscaras e proteção facial, testes
rápidos como aferir a temperatura dos passageiros, e emissão de declarações
caso tenham passado em áreas contaminadas para rastreamento.
Saúde mental
Uma outra recomendação é o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores do setor de
aviação assim como dos passageiros.
Para a Icao, cabe a cada país decidir sobre medidas de quarentena e como implementar
protocolos adicionais de segurança e ações de mitigação.
A agência diz que a meta é apoiar os Estados-membros a coordenar, de forma regional e
global, as medidas que ajudarão o setor de aviação a decolar novamente.
A Icao emite as recomendações com base no feedback recebido dos Estados e dos
conselhos da Organização Mundial da Saúde.

ONU News/Jing Zhang
Passageiros com máscaras e ponchos descartáveis no Aeroporto Internacional
Don Mueang, em Bangcoc, Tailândia.
Recuperação
Especialistas acreditam que somente uma ação coordenada poderá ajudar a restabelecer
a confiança do público no setor de aviação civil ajudando a vencer as implicações
econômicas e financeiras enfrentadas desde a pandemia.
Desde março, a agência com sede em Montreal, no Canadá, está monitorando e ajudando
os países a implementaram as medidas que devem levar à recuperação do setor.
Dentre as novas recomendações estão a revisão sobre a realização de testes rápidos.
No início da pandemia, a agência acreditava que a eficácia da testagem era baixa, mas
com o desenvolvimento tecnológico das provas e o maior conhecimento de autoridades
sobre como o vírus é transmitido, a Icao reconhece que certos testes podem ajudar a
reduzir a probabilidade de transmissão da Covid-19.

OMS África
Desde início da pandemia, novos testes e tratamentos foram aprovados
Quarentena
Uma preocupação dos especialistas da força-tarefa é com a introdução de testes que
possam reduzir a confiança em medidas como quarentena que restringem as viagens
aéreas ou o movimento de pessoas chegando a alguns países. Com base em algumas
experiências, a agência afirma que a medida serviu como desincentivo a várias categorias
importantes de viagens.
Mesmo que o teste rápido não seja recomendando por todas as autoridades de saúde, ele
é visto como um método de rotina de testagem e está sendo implementado desta forma
por alguns países.
A Icao sugere aos Estados que realizem estes testes para seguir o manual da agência sobre
riscos transfronteiriços e testagem sempre considerando que o preço do exame seja
acessível aos viajantes.
A bordo
A recomendação de uso de máscaras e lavagem de mãos e higiene foi atualizada para
passageiros que não podem cobrir todos o rosto incluindo crianças pequenas e indivíduos
com deficiência respiratória ou outras condições médicas.
O manual traz diretrizes sobre a higiene ao entrar nas aeronaves e durante a viagem.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732432?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=5386271427EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-5386271427-105027597

Unicef: maioria dos alunos na AL e Caribe sob risco de
perder ano letivo por causa da Covid-19

A grande maioria dos alunos latino-americanos e caribenhos está fora das salas de aula
desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano.
Ao todo, são 137 milhões de crianças e adolescentes que correm o risco de perder o ano
em 2020. Os dados constam de um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a
Infância, Unicef.
Previsão
A agência estima que a perda média de dias de escolarização na região seja quatro vezes
mais
alta
que
a
de
alunos
no
resto
do
mundo.
Em toda a região, 11 milhões de pessoas foram contaminadas com o coronavírus.
Apesar da reabertura gradativa das escolas em várias partes do globo, a grande maioria
dos colégios na América Latina e no Caribe segue fechada e sem previsão de retorno.
O relatório revela também as diferenças entre famílias ricas e pobres e como a falta de
acesso a computadores e outros produtos de tecnologia impediram que muitos alunos
assistissem às aulas remotamente.
Os dados do Unicef mostram também que a porcentagem de meninos e meninas que
estão fora de qualquer processo formal de educação na região disparou de 4% a 18% nos
últimos meses.
Desafios
Segundo as projeções, a Covid-19 poderia deixar fora da escola até 3 milhões de alunos na
América Latina e no Caribe. O diretor regional interino do Unicef para a região, Bernt
Assen, afirma que milhões de estudantes mais vulneráveis podem jamais voltar a escola
por causa da pandemia.
Ele disse ainda que para os que não têm computadores, acesso à internet e outros
recursos o aprendizado a distância se transformou em desafios de proporções enormes.
Alguns dos 42 milhões de estudantes na região foram ensinados remotamente com a
ajuda do rádio, da TV, da internet e outras plataformas com o apoio do Unicef.
Incentivos
A agência da ONU informou que os mais afetados neste processo foram os alunos
migrantes, indígenas e que vivem com deficiência. O Unicef ressalta que crianças e
adolescentes migrantes são os que mais correm risco de abandonar os estudos.
A agência da ONU citou que as famílias precisam de incentivos econômicos como o
pagamento de matrículas, de almoço e de transporte escolar.

Sem ajuda, muitos pais terão que sacrificar a educação dos filhos. Um outro problema
nesses tempos de Covid-19 é que uma em cada seis escolas na região precisa de
fornecimento de água.
A agência pediu a todos os governos que acelerem os preparativos para a reabertura dos
centros escolares incluindo a criação de instalações de água, saneamento e higiene.
FONTE;https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732252?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=35767fe8d3EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_10_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-35767fe8d3-105027597

Redes sociais têm sido mais usadas por traficantes de
mulheres e meninas em pandemia
Mulheres e meninas continuam sendo as principais vítimas do tráfico, apesar das
estruturas jurídicas e políticas contra a prática em níveis nacional e internacional. A
conclusão é do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Cedaw.
Esta quarta-feira, o órgão publicou uma série de recomendações gerais enfatizando que a
realidade do tráfico agora vai “muito além do mundo off-line, ressaltando tendências
recentes do tráfico no ciberespaço”.
Exploração sexual
Com o desenvolvimento das redes sociais e de aplicativos de bate-papo foi
alarmante o acesso a potenciais vítimas por traficantes que, durante os bloqueios da
Covid-19, não podiam usar os meios tradicionais para recrutar mulheres e meninas para
exploração sexual.
O Cedaw pede aos governos que busquem todos os meios apropriados para eliminar este
tipo de tráfico, com realce ao “uso crescente da mídia social para recrutar vítimas de
tráfico durante a pandemia”.
Para o Comitê, as autoridades também devem abordar as causas profundas que levam
mulheres e meninas a enfrentar situações de vulnerabilidade.
Esses desafios vão desde a discriminação baseada no sexo, as injustiças socioeconômicas
nos países de origem, as políticas de migração com preconceito de gênero e sistemas de
asilo em países estrangeiros, bem como conflitos e emergências humanitárias.
Demanda
A líder do grupo do Cedaw que produziu as recomendações, Dalia Leinarte, realçou que “a
pandemia global revelou a necessidade urgente de abordar o uso de tecnologia digital no
e contra o tráfico”.

O pedido feito às empresas de redes sociais e de mensagens de bate-papo é que criem
mecanismos de controle para mitigar o risco de expor mulheres e meninas ao tráfico e à
exploração sexual. Outra recomendação é que estas companhias usem seus grandes
dados para identificar traficantes e as partes envolvidas na demanda.
Leinarte realçou que “combater o tráfico também é desestimular a demanda”.

Crianças são frequentemente vítimas de tráfico humano, Unodc/Alessandro Scotti
Proteção e ajuda
De acordo com a representante, “o tráfico é um crime de gênero, intimamente ligado à
exploração sexual”. Ela acrescentou que os Estados-partes devem criar condições
adequadas para garantir que as vítimas de sexo feminino estejam livres do perigo do
tráfico.
Uma das principais sugestões são novas políticas públicas que garantam autonomia às
mulheres, a igualdade de acesso à educação e oportunidades de trabalho.
Outra recomendação é que seja criada uma estrutura de migração segura
com perspectiva de gênero para proteger mulheres e meninas migrantes.
A Cedaw ressalta ainda a importância de sistemas abrangentes de proteção e assistência
para ajudar as deslocadas em situações como conflitos e emergências.
Para o órgão, combater este tipo de tráfico no contexto da migração global requer o
engajamento da estrutura de proteção mais ampla já prevista em leis internacionais
humanitárias, de refugiados e nos direitos Penal, do Trabalho e Internacional Privado.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732552?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=5386271427EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-5386271427-105027597

Baixe o Relatório de Responsabilidade Humanitária de
2020
A edição 2020 do Relatório de Responsabilidade Humanitária (HAR) usa dados do
Esquema de Verificação CHS e outras fontes para ilustrar o nível de conformidade com os
Nove Compromissos CHS por organizações de ajuda.
De fato, neste relatório, os autores comparam as avaliações das organizações auditadas
com base no CHS com as tendências gerais de todo o setor humanitário e tentam
determinar como acelerar a mudança e melhorar a qualidade e a responsabilidade. .
Este relatório ilustra o progresso de mais de 90 organizações na implementação de CHS.
FONTE:https://d1h79zlghft2zs.cloudfront.net/uploads/2020/10/Resume-HAR-2020-FR.pdf

Inundações urbanas: o caso de Karachi
Por Arif Hasan
Antes de 27 de agosto, a estação das monções trouxera muito menos chuvas para Karachi
do que em ocasiões anteriores. Mesmo assim, as ruas se transformaram em rios, carros e
casas foram arrastados pela água e mais de 30 pessoas morreram afogadas ou
eletrocutadas.
No entanto, em 27 de agosto, tivemos mais chuvas em um dia do que nos últimos 92
anos. Assentamentos inteiros foram destruídos. Isso levantou duas questões. Primeiro,
apesar do menor volume de chuva, por que Karachi foi devastada? E dois, as fortes chuvas
de 27 de agosto estavam relacionadas às mudanças climáticas?
Grande aumento populacional e falta de investimento em esgotos
Os drenos de águas pluviais de Karachi se conectam a dois rios sazonais, o Lyari e o
Malir. Ambos se erguem no sopé da cordilheira de Kirthar e correm paralelos um ao outro,
separados por 14-20 quilômetros. Cinquenta e oito drenos de águas pluviais ( nalas )
transportam água de suas áreas de captação para esses dois rios. Mais de 600 drenos
menores alimentam esses nalas .

Antes da independência em 1947, a população de Karachi era de apenas 450.000; agora é
mais de 15 milhões. O sistema de esgoto da cidade consistia principalmente em tubos de
cerâmica subterrâneos e esgoto tratado biologicamente na sarjeta baghicha (jardim de
sarjeta).
O efluente tratado foi utilizado para o cultivo de hortaliças, flores para cerimônias
religiosas e árvores frutíferas. O jardim da calha cobria pouco mais de 1.000 acres (404,7
hectares).
Com a partição e a chegada de cerca de 800.000 migrantes da Índia e do resto do
Paquistão entre 1947 e 1951, a cidade foi forçada a se expandir. Setores formais e
informais desenvolveram-se longe da sarjeta.
O Plano de Reassentamento da Grande Karachi de 1958 criou duas cidades satélites a
cerca de 20 quilômetros de Karachi. Estações de tratamento de esgoto foram planejadas,
mas nunca construídas, e seu esgoto fluía (e ainda flui) para o mar e / ou para as nalas.
Assentamentos informais e drenos informais
Devido à falta de moradia, assentamentos informais desenvolveram-se ao longo
das nalas - onde o esgoto era despejado. Depois de meados da década de 1960, os setores
formais também começaram a usar nalas para descarte . O lodo do esgoto obstruiu
os nalas e seus afluentes e, durante as fortes chuvas de 1978-79, grande parte das
moradias ao longo dos nalas foi arrastada.
Depois disso, os moradores de assentamentos informais começaram a comprar
informalmente resíduos sólidos das autoridades municipais e compactá-los ao longo
das margens do nala para protegê-los e criar terras para suas casas. As larguras
de Nala diminuíram substancialmente de 20-40 metros para menos de dez, e de quatro a
cinco metros em alguns lugares.
Deterioração das nalas
Espacialmente, Karachi é uma grande cidade com apenas dois aterros sanitários, ambos a
mais de 40 quilômetros da extremidade leste da cidade. Devido ao tempo e aos custos
para chegar lá, o lixo cada vez mais não chega aos aterros. Enquanto isso, uma indústria
de reciclagem se desenvolveu, principalmente no setor informal.
Os empreiteiros pagam aos funcionários da Cooperação Metropolitana de Karachi
(KMC) para não coletar o lixo, de modo que o material reciclável possa ser retirado dele. O
material não reciclável é então jogado nas nalas ou em vários locais de despejo informais
ao longo dos sistemas de drenagem naturais.

Em meados da década de 1990, a maioria dos nalas estava cheia de resíduos sólidos
compactados. E até hoje as crianças jogam críquete e futebol em alguns deles.
Construindo sobre os nalas
Com os planos de desenvolvimento de Karachi paralisados e as pressões de espaço para
atividades comerciais, o governo local construiu bazares sobre as nalas . Enquanto isso, o
governo de Sindh construiu estacionamentos, escritórios e albergues nas nalas e até
mesmo parte do registro da Suprema Corte do Paquistão.
À medida que o espaço para disposição de resíduos sólidos nas nalas foi reduzido ao longo
do tempo, os resíduos sólidos foram e ainda são usados para recuperar terras do mar
para famílias de baixa renda e de elite. Os desenvolvedores informais organizam
informalmente para que os caminhões do KMC depositem seus resíduos sólidos nos
manguezais e alugam tratores para compactá-los.
Uma parte importante do assentamento mais elitista de Karachi - a Sociedade de Defesa foi recuperada do mar por meio do uso de resíduos sólidos urbanos. Além disso, duas das
principais saídas de Karachi para o mar foram consideravelmente reduzidas com o
desenvolvimento de moradias para grupos de alta renda e uma rodovia. Agora, a água luta
para fluir para o mar, especialmente durante as marés altas.
Drenos de águas pluviais
Para superar esses problemas, nas décadas de 1980 e 90, o governo de Sindh
providenciou a reabilitação de antigas estações de tratamento de esgoto e a construção
de novas junto com coletores de esgoto ao longo das estradas principais. No entanto,
esses troncos permanecem secos porque o esgoto continua a fluir nos ralos de águas
pluviais.
O Instituto de Pesquisa e Treinamento do Projeto Piloto de Orangi (OPP-RTI) há muito
apóia comunidades no desenvolvimento de redes de esgoto e decidiu documentar os
drenos de águas pluviais. Ele descobriu que esse problema só poderia ser resolvido
limpando e cobrindo os ralos e construindo gradativamente os troncos ao longo
das nalas. Esse conceito foi aceito pelo estado e está sendo parcialmente implantado.
Desenvolvimento imobiliário
Mas agora, outro problema surgiu. Nas formações montanhosas ao norte da cidade, um
grande desenvolvimento imobiliário está ocorrendo. Muito desse desenvolvimento
demoliu as formações geológicas que continham canais de drenagem naturais e
depressões de coleta de água.

Quando chove, as áreas ao sul desta região ficam completamente submersas pelas
enchentes. Com mais empreendimentos, a probabilidade de inundações também
aumentará.
Problemas institucionais sérios
Os governos central e provinciais são controlados por diferentes partidos políticos. Eles
estão em conflito constante, tornando impossível que os problemas de infraestrutura de
Karachi sejam resolvidos de forma racional e com recursos financeiros
suficientes. Também torna impossível desenvolver um governo municipal descentralizado,
livre do controle provincial direto.
Desesperado para manter seu banco de votos, o governo federal trouxe a Autoridade
Nacional de Gerenciamento de Desastres para silenciar os nalas de Karachi . Até agora,
eles removeram 30.000 toneladas de resíduos sólidos de 42 pontos de estrangulamento
em três nalas .
No entanto, a remoção de assoreamento tornará as bordas dos nalas mais uma
vez vulneráveis à erosão e destruirá um número não especificado de casas - ampliar
apenas um nala principal exigirá a remoção de 5.782 casas.
Se a proposta de alargamento de todas as nalas à largura original for seguida, cerca de
60.000 casas serão afetadas. Até agora, um conceito para o plano de reabilitação não foi
desenvolvido, embora prometido pelo governo.
O enfrentamento dessas questões exigirá um plano de longo prazo para Karachi que
esteja de acordo com as finanças disponíveis ou que possam ser geradas. Mas isso não
pode ser feito sem um governo local com poder e a participação das pessoas que vivem ao
longo das nalas .
A interação da OPP-RTI com essas comunidades revelou que apenas elas conheciam os
pontos de máximo alagamento, o padrão de comportamento das cheias e de vários
esgotos menores que desapareceram. Mas como incluir essas comunidades no processo
de planejamento e reabilitação não foi considerado pelas agências governamentais.
Enquanto isso, a mudança climática só aumenta a urgência de lidar com o agravamento
das enchentes em Karachi.
FONTE:https://www.iied.org/urban-flooding-case-karachi

Comunicação de risco de inundação: uma ferramenta
fundamental para gestão de risco de desastre
Comunicar o risco de inundações às partes interessadas, especialmente aos vulneráveis, é
um dos principais desafios que a gestão pública e outros atores têm na busca pela
construção de cidades e sociedades resilientes e do desenvolvimento regional. Com base
nisso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o status quo e as tendências e
padrões na pesquisa de comunicação de risco de inundação ao longo do tempo. Para
tanto, utilizou-se a análise bibliométrica como técnica de pesquisa, com o objetivo de
ampliar e atualizar o quadro de referências que compõem o tema. Os principais resultados
são a identificação de 59 artigos em 31 periódicos diferentes, que foram publicados
principalmente a partir de 2007. Dos 189 autores identificados, a maior parcela veio de
países europeus e norte-americanos, influenciando o estabelecimento de redes
colaborativas. Há muito pouca ou mesmo ausência de autores de outros continentes,
principalmente de países em desenvolvimento da África e da América Latina, onde o risco
de desastres tem grandes impactos, principalmente nos grupos mais vulneráveis. Embora
seja um tema emergente e ainda pouco explorado, o trabalho realizado até o momento
apresentou resultados extraordinariamente esclarecedores sobre a gestão e os efeitos da
comunicação de risco na sociedade.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74456_744562882textodoartigo1311211020201.pdf

Repensando a comunicação de risco de inundação
As inundações são um perigo grave em toda a Europa, com mais de 200 grandes
inundações documentadas nas últimas duas décadas. Ao longo deste período, a gestão de
inundações evoluiu, com uma responsabilidade maior agora colocada sobre as
comunidades em risco para entender seus riscos e tomar medidas de proteção para
desenvolver resiliência às inundações. Consequentemente, comunicar o risco de
inundações tornou-se uma parte cada vez mais central do desenvolvimento da resiliência
às inundações. No entanto, a pesquisa sugere que as comunicações atuais de risco não
resultaram no aumento pretendido de conscientização ou mudança de comportamento.
Este documento explora como as comunicações de risco atuais são usadas por aqueles em
risco, quais informações os usuários desejam e a melhor forma de apresentá-las. Este
artigo explora essas questões por meio de um experimento participativo de vários

métodos, trabalhando em conjunto com um grupo de competência de participantes locais
na cidade de Corbridge, Northumberland, Reino Unido. A pesquisa demonstra que as
comunicações atuais de risco falham em atender às necessidades de informações do
usuário no período anterior a um evento de inundação, deixando os usuários inseguros
sobre o que acontecerá ou como responder da melhor forma. Mostra que os participantes
querem informações sobre quando e como pode ocorrer uma inundação (dinâmica da
inundação), para que possam compreender o seu risco e sentir-se no controlo das suas
decisões sobre como responder. Ele também apresenta quatro protótipos que traduzem
essas necessidades de informação em novas abordagens para comunicar o risco de
inundação. Desenvolvidas pelos participantes da pesquisa, essas propostas atendem às
suas necessidades de informação, aumentam sua alfabetização sobre inundações e
desenvolvem sua capacidade de resposta. As descobertas da pesquisa têm implicações em
como projetar e desenvolver comunicações futuras sobre inundações, mas também em
como visualizamos o papel das comunicações sobre inundações no desenvolvimento de
resiliência em nível de comunidade.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-018-3273-4

Mensagens de alerta de emergência: como os membros da
comunidade as compreendem?
Esta é a primeira de três notas de perigo simultâneas para o projeto de incêndio florestal
e riscos naturais CRC, Criando comunicação multicanal eficaz durante a resposta a
desastres e recuperação, como parte do cluster de Comunicação e Advertências.
Esta pesquisa adota uma abordagem de riscos múltiplos para examinar a eficácia da
comunicação de resposta e recuperação em comunidades afetadas por riscos naturais. Ele
aplica comunicações de risco bem estabelecidas e teorias psicológicas do comportamento
humano para determinar se as mensagens de emergência existentes podem ser revisadas
para melhorar a compreensão.
Esta nota de perigo descreve oportunidades para agências de serviços de emergência para
melhorar sua comunicação e mensagens. A Nota de perigo 80 detalha quais tipos de
mensagens específicas encorajam a prontidão da comunidade. Hazard Note 81 explora se
os ícones e gráficos ajudam a encorajar ações durante emergências.
FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/hazardnotes/79

Relatório de 20 anos da INEE
Refletindo sobre os 20 anos desde a fundação do INEE em novembro de 2000, há muito
do que se orgulhar. No entanto, as celebrações de nossas conquistas são tingidas de
tristeza, em um momento de emergência de pandemia global que afeta a educação de
crianças e jovens em quase todas as nações do mundo.
Em nosso novo relatório, '20 Anos de INEE: Conquistas e Desafios na Educação em
Emergências ' , destacamos a relevância contínua do INEE 20 anos depois. O relatório
apresenta novos dados que mostram que 127 milhões de crianças em idade escolar
primária e secundária e jovens que vivem em países afetados pela crise estavam fora da
escola em 2019. Isso equivale a quase metade da população global fora da escola, embora
apenas cerca de 29% das crianças e jovens nessa faixa etária vivem em países afetados por
crises. Esses números são baseados em novos dados fornecidos pelo Instituto de
Estatística da UNESCO (UIS).
O relatório também demonstra a necessidade ainda urgente de priorizar a educação e o
financiamento da educação em emergências, particularmente em crises 'esquecidas'.
Alguns dos marcos principais para o INEE e o setor de EiE identificados no relatório
incluem:
 EiE

é agora um setor reconhecido e estabelecido, e faz parte das respostas
humanitárias conforme estabelecido na resolução da ONU de 2010 sobre
educação em emergências .

A

EiE faz parte dos compromissos de política global , identificados na Declaração
de Incheon do Fórum Mundial de Educação e na Estrutura de Ação de Educação
2030 de 2015.

 Os Padrões

Mínimos da INEE para a Educação : Preparação, Resposta e
Recuperação, lançados em 2004, definem novos padrões globais para melhorar
a qualidade e garantir o acesso a uma educação segura e relevante. Atualizado
em 2010, tornou-se uma referência fundamental na área de EiE.

 O Global

Education Cluster foi estabelecido em 2006 como parte da arquitetura
humanitária para promover a coordenação da educação em respostas
humanitárias, sinalizando um ponto de viragem fundamental para a oferta de
educação durante as crises.

A

criação do Fundo multilateral para a Educação Não Podem Esperar, lançado em
2016 , identificou a educação como um setor-chave das respostas humanitárias
e levou a mudanças importantes no financiamento da EiE.

Alguns dos principais desafios que permanecem para o setor de EiE incluem:
 127

milhões de crianças e jovens em idade escolar primária e secundária em
contextos afetados pela crise continuam fora da escola , sem direito a uma
educação de qualidade.

 Conflitos

e desastres continuam deslocando à força milhões de pessoas a cada
ano, chegando a um total de 79,5 milhões de deslocados à força em 2019 .
Crianças e jovens deslocados internamente e refugiados continuam a enfrentar
barreiras significativas para acessar e concluir uma educação segura e de
qualidade.

O

setor de educação continua recebendo muito menos do que a meta da ONU
para 2012 de 4% da ajuda humanitária global. Embora a quantidade de ajuda
humanitária para a educação tenha aumentado significativamente desde 2012,
menos da metade dos pedidos para o setor são efetivamente financiados. Em
2019, apenas 43% dos pedidos de ajuda para o setor de educação foram
financiados, em comparação com 66% do total de pedidos de ajuda humanitária.

O

financiamento humanitário para a educação é assimétrico, resultando em
muitas crises 'esquecidas'. Dos 424 pedidos de ajuda humanitária para o setor
da educação que receberam algum financiamento, metade foi para apenas 29
recursos. Os que recebem mais financiamento são frequentemente aqueles com
maior visibilidade na mídia e aqueles vistos como tendo importância geopolítica,
como a Síria. As nações da África Subsaariana afetadas por crises provavelmente
serão deixadas de fora.

A

comunidade global está enfrentando desafios contínuos e novos. A mudança
climática está exacerbando o número e a intensidade dos desastres naturais, e o
COVID-19 está afetando negativamente o acesso de crianças e jovens à
educação em todo o mundo.

Incentivamos você a ler o relatório completo e a se juntar a nós em nossos esforços
contínuos e coletivos para cumprir nossa missão de garantir educação de qualidade,
segura e relevante para todas as pessoas afetadas por emergências.
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/20%20Years%20of%20INEE_ENGLISH.pdf

Incorporando o risco de epidemias no Índice de Risco
Global INFORM

O objetivo do estudo apresentado é introduzir o risco de epidemia na ferramenta de
avaliação de risco multirrisco INFORM Global Risk Index (GRI). O INFORM GRI é um
indicador composto desenvolvido pelo Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia
(JRC) que identifica os países em risco de crise humanitária e desastre. Embora os perigos
biológicos sejam uma fonte significativa de risco que pode resultar em emergência e
desastres, o risco de epidemia ainda não foi incluído no modelo INFORM. O Quadro de
Sendai para Redução do Risco de Desastres (SFDRR) indica que os perigos biológicos,
como epidemias e pandemias, precisam ser tratados, além dos perigos naturais, como
área chave de foco para a gestão do risco de desastres. Portanto, houve uma demanda
crescente para desenvolver uma ferramenta de avaliação de risco multidimensional
abrangente, que é globalmente aplicável a todos os tipos de riscos, incluindo epidemias. O
INFORM GRI ofereceu o terreno perfeito para integrar este aspecto adicional e consolidar
o INFORM como uma referência para uma ferramenta global de avaliação de risco de
desastres multirriscos. Partindo de um quadro conceitual de risco de epidemia (Índice de
Risco de Epidemia - ERI) desenvolvido em conjunto pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e o JRC, este relatório descreve o processo e o método para converter o ERI em um
modelo quantitativo. A integração do aspecto da epidemia no conceito INFORM permitiu
ao JRC desenvolver a nova versão, tendo também em consideração outro pedido
amplamente discutido com os parceiros do INFORM, nomeadamente a possibilidade de
ter uma visão geral mais dependente do risco do índice de risco. Portanto, dois
desenvolvimentos diferentes foram feitos: 1. desenvolver o INFORM Epidemic Global Risk
Index (INFORM Epidemic GRI) como uma adaptação do INFORM GRI, preservando a
integridade do modelo original, por meio da adição dos componentes dependentes de
perigo (epidemias) derivados do arcabouço conceitual ERI; 2. aprimorar o conteúdo do
INFORM GRI 2019 (Enhanced INFORM GRI 2019) ao adicionar um componente de perigo
epidêmico aos demais perigos. Pela primeira vez, em um único quadro, o INFORM
Epidemic GRI permite avaliar o risco para todos os tipos de epidemias. Uma das vantagens
de sua abordagem modular é que pode ser aplicada a diferentes tipos de perigos, não
necessariamente incluídos no INFORM GRI, permitindo a comparabilidade entre
diferentes riscos. Além disso, com a inclusão da exposição epidêmica
FONTE:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be58496e-1573-11e9-96ce01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

O Himalaia poderia abrigar a próxima pandemia?
A destruição ambiental e as mudanças climáticas estão gerando pandemias, com o
Himalaia Hindu Kush como um local potencial para novas doenças emergentes

O mundo está em uma “era de pandemias”. A menos que a destruição do mundo natural
seja interrompida, as doenças surgirão com mais frequência, se espalharão mais
rapidamente, matarão mais pessoas e afetarão a economia global com impactos mais
devastadores do que nunca. Este foi o forte aviso dos principais cientistas do mundo em
um novo relatório importante na semana passada.
Quase todas as pandemias são causadas por zoonoses, doenças que se propagam de
animais para humanos, como Covid-19, HIV, Sars, Ebola e gripe aviária. Isso está sendo
impulsionado inteiramente por nossa destruição do meio ambiente, particularmente o
corte de florestas, a intensificação da agricultura e do comércio de animais selvagens,
disseram os especialistas. Isso aproximou as pessoas de um contato mais próximo com os
animais e tornou mais provável que novos vírus surjam e se espalhem pelas populações
humanas.
“O risco de pandemias está aumentando rapidamente, com mais de cinco novas doenças
surgindo nas pessoas a cada ano, qualquer uma das quais com potencial para se tornar
uma pandemia”, escreveu o grupo de especialistas convocado pela Plataforma de Política
Científica Intergovernamental da ONU sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas .
Existem cerca de 1,7 milhão de vírus não descobertos no planeta circulando em
mamíferos e pássaros, dos quais cerca de 700.000 podem ter o potencial de infectar
humanos.
“Não há grande mistério sobre a causa da pandemia Covid-19 ou de qualquer pandemia
moderna”, disse Peter Daszak , presidente do grupo. “As mesmas atividades humanas que
impulsionam as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade também aumentam o
risco de pandemia por meio de seus impactos em nosso meio ambiente.”
A abordagem atual de tentar conter surtos e buscar tratamentos e vacinas é um “caminho
lento e incerto”, argumenta o grupo de 22 maiores especialistas de todos os continentes incluindo especialistas em saúde, ecologistas e economistas.
Em vez disso, eles clamam por uma “abordagem transformativa” que trate das causas
básicas do surto, em vez dos sintomas econômicos e de saúde. Isso inclui parar o
desmatamento para a agricultura, fazendas de gado e óleo de palma, mudar nossos
padrões de consumo e combater as mudanças climáticas.
As soluções propostas incluem a criação de um conselho intergovernamental sobre
prevenção de pandemia para fornecer aos tomadores de decisão a melhor ciência e
projetar uma rede de vigilância global. Eles também pedem uma conservação mais forte
das áreas de alta biodiversidade e que os governos promovam um consumo mais
sustentável - por exemplo, impondo um imposto sobre a produção e o consumo de
carne. Eles também exortam os formuladores de políticas a incorporar os riscos à saúde

em grandes projetos de desenvolvimento e uso da terra e a incorporar os custos
econômicos das pandemias nas políticas governamentais.
Os custos de uma abordagem preventiva seriam “triviais” em comparação com os trilhões
de dólares em danos causados apenas pela Covid-19, descobriram os especialistas.
Das Alterações Climáticas
O relatório destaca as ligações entre a degradação do solo, as mudanças climáticas e as
doenças emergentes. A mudança climática é o “elefante na sala”, disse Daszak durante
uma entrevista coletiva virtual. “Já está causando pandemias e vai piorar a propagação de
doenças futuras.”
O aquecimento do planeta está mudando os padrões de doenças.
“Há evidências claras e fortes de que as mudanças climáticas estão levando a uma
mudança nas doenças transmitidas por vetores. Na Europa, por exemplo, a encefalite
transmitida por carrapatos mudou mais para o norte por causa do aquecimento do
clima. A doença de Lyme e a língua azul também chegaram à Europa ”, disse Daszak. A
pesquisa mostra que o clima mais quente e úmido trazido pela mudança climática
está aumentando o risco de surtos de ebola em toda a África.
“A mudança climática também leva a mudanças na gama geográfica de espécies, animais
e pessoas - já estamos vendo migração por causa do estresse climático - e isso espalhará
doenças de forma mais eficaz”, disse Daszak.
Pontos quentes emergentes
As doenças tendem a vir das bordas das florestas tropicais e de locais de grande
diversidade, onde humanos e animais se misturam. Esses “pontos críticos”, onde as
doenças têm maior probabilidade de passar dos animais para os humanos, estão
intimamente ligados à degradação da paisagem, como o desmatamento.
David Hayman, professor de ecologia de doenças infecciosas na Massey University, Nova
Zelândia, e coautor do relatório, disse: “Esses pontos críticos estão na intersecção de alta
biodiversidade e alta densidade humana e pecuária”. O trabalho existente foi realizado
em nível global e na África Subsaariana e na Ásia.

Mapa de calor mostrando locais que prevêem locais com maior risco de doenças
infecciosas emergentes zoonóticas (republicado sob uma licença Creative
Commons : Nature Communications, 2017 ).
O Himalaia Hindu Kush - que se estende do Afeganistão no oeste à China no leste,
passando por algumas das áreas de maior biodiversidade do mundo - é um desses focos
de doenças emergentes em potencial, de acordo com Nakul Chettri, especialista em
biodiversidade e gerente de programa regional do Centro Internacional for Integrated
Mountain Development (ICIMOD), um instituto de pesquisa com sede no Nepal.
“Em primeiro lugar, o HKH é agraciado com uma ampla gama de espécies selvagens, o que
traz maior risco de doenças”, disse ele. “Em segundo lugar, a região abriga quatro dos 36
hotspots globais de biodiversidade, perdeu 70% do habitat original e enfrenta forte
pressão humana. Há maiores chances de interação homem-vida selvagem devido à
fragmentação do habitat, comércio de animais selvagens, práticas de alimentação de
carne de caça e animais domésticos tradicionais sendo substituídos por híbridos, que são
mais suscetíveis a doenças. ”
Veja: Sem comunidades, a conservação falha no leste do Himalaia
Curiosamente, a destruição do habitat significa que apenas as espécies mais resistentes como morcegos e ratos, com maior probabilidade de transmitir doenças - sobrevivem. Por
exemplo, o camundongo multimamato da África Ocidental que carrega o vírus Lassa
se desenvolve em terras degradadas ao redor das plantações.
A região de HKH também está aquecendo até três vezes mais rápido do que a média
global. Isso cria uma tempestade perfeita para o surgimento de novas doenças.
A mudança climática é conhecida por estar impulsionando a disseminação do Zika na
região de HKH Himalaia, agravada pelos altos níveis de densidade populacional, pobreza e
urbanização não planejada. As temperaturas mais altas também estão levando doenças
transmitidas por mosquitos, como a dengue, a altitudes mais elevadas. Embora não sejam
vírus novos, eles estão se espalhando para novas áreas onde as pessoas não têm
imunidade natural e interagindo com tendências como o desmatamento de formas mal
compreendidas.

Uma visão do desmatamento no meio do Himalaia [imagem cortesia: Akhtar H Malik,
Universidade da Caxemira]
Ainda há pouca pesquisa sobre como as mudanças climáticas irão moldar o risco futuro de
pandemias. Isso é particularmente importante na região de HKH - onde há evidências
crescentes de animais e plantas mudando de habitat e se mudando para novas áreas. E as
pessoas já estão se movendo, forçadas pela elevação do nível do mar, tempestades,
erosão dos rios e falta de água doce.
Alguns “caçadores de vírus” - nome glamoroso para epidemiologistas que encontram
patógenos potencialmente perigosos - já estão trabalhando na região. Cientistas
americanos descobriram recentemente novos coronavírus em cavernas de morcegos em
Mianmar ; e um cientista indiano está estudando doenças na vida selvagem e no gado no
Himalaia.
Mas caçar o próximo vírus pode ser um tiro no escuro. Restaurar áreas degradadas e
fragmentadas é o mais importante. Chettri, do ICIMOD, argumentou que os esforços de
conservação dos países da região de HKH são essenciais para mitigar os riscos de doenças.
“Precisamos manter o espaço para que a vida selvagem e a biodiversidade prosperem ... É
mais que hora [de nós] investirmos na restauração de habitats naturais que perdemos no
último século. Isso é crucial para o bem-estar a longo prazo da humanidade no HKH. ”
Ele pediu aos países que “avancem com uma agenda de desenvolvimento verde”, invistam
em empreendimentos verdes, como o ecoturismo e a agricultura orgânica, e educem os
jovens na manutenção de um equilíbrio ecológico.
Tem havido alguns rumores positivos sobre a reconstrução de uma construção mais verde
no Paquistão, mas em meio à queda econômica da Covid-19, esse será um caminho longo
e árduo.
Nesse ínterim, como os países podem se preparar melhor para a próxima
pandemia? Chettri enumerou uma lista de ações: “Entre muitas coisas, investir em

unidades de saúde rurais em áreas remotas; minimizar a interação homem-vida selvagem,
manter o habitat selvagem e suas rotas migratórias intactas e restaurar áreas
degradadas; banir o comércio de animais selvagens e a carne de caça; encoraje a pecuária
tradicional ao invés de híbridos e invista em pesquisas para entender os tipos de
organismos causadores de doenças. ”
FONTEhttps://ipbes.net/pandemics

O conceito de 'Uma Saúde' deve prevalecer para nos
permitir prevenir pandemias
É um conceito, uma estratégia e uma meta. “One Health” gradualmente se estabeleceu
nas ciências da vida, medicina veterinária e ciências biomédicas. Ele agora domina a
comunicação de organizações internacionais de saúde pública, como a Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização para Alimentos e Agricultura (FAO),
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro para Controle e Prevenção de
Doenças (CDC).
No entanto, “One Health” permanece pouco conhecido do público e raramente é
integrado ao processo de tomada de decisão do governo. Representar uma verdadeira
mudança de paradigma pode nos ajudar a entender, antecipar e gerenciar melhor o surto
de novas pandemias.
A óbvia interconexão de coisas vivas
O termo “um medicamento” foi introduzido em 1984 por Calvin Schwabe. O
epidemiologista americano pretendia sublinhar a óbvia interconexão entre a medicina
animal e a humana. Mas ele também destacou a necessidade urgente de colaboração
entre veterinários e médicos para controlar a disseminação de agentes infecciosos.
Dos 1.407 patógenos que afetam os seres humanos, 58% são de origem animal , um
quarto dos quais pode ser uma possível fonte de transmissão de uma epidemia ou
pandemia, como os vírus influenza e Ebola . Além disso, 75% das doenças infecciosas
emergentes são de origem animal. Uma melhor compreensão e manejo dos reservatórios
animais de agentes infecciosos, mas também de suas vias de transmissão e adaptação ao
homem, é, portanto, essencial para o controle de zoonoses e futuras epidemias. Daí o
crescente interesse pela EcoSaúde , uma disciplina emergente que abrange ecologia,
epidemiologia e ciências biomédicas.
São os distúrbios na dinâmica das interações entre populações de humanos, agentes
infecciosos, reservatórios de animais e, às vezes, insetos vetores , que costumam
desencadear epidemias de origem zoonótica. Ao variar seu habitat ou abundância, as
mudanças ambientais, climáticas e socioeconômicas podem, por exemplo, modificar as

probabilidades de interações entre cada população. Além disso, os agentes infecciosos, e
em particular os vírus de RNA , evoluem muito rapidamente. Eles podem, portanto, se
adaptar a novos hosts se entrarem em contato frequente com eles, criando assim uma
nova rede de interações.
Caça, desmatamento, clima ... e epidemias
A ligação entre a intrusão humana em um ecossistema e o início de uma epidemia é bem
ilustrada pelo caso do vírus da imunodeficiência humana (HIV), que matou mais de 32
milhões de pessoas entre 1981 e 2018. Seu surgimento provavelmente se deve a um
aumento de caça e consumo de carne de chimpanzé na região de Kinshasa (República
Democrática do Congo) nos anos 1920-50 : o aumento do contato entre humanos e
primatas infectados com os vírus da imunodeficiência símia promoveu a adaptação desse
patógeno aos humanos.
A doença de Lyme também pode ser citada como exemplo. Essa patologia, que atesta
as ligações entre alteração da biodiversidade e epidemias , deve-se a uma
bactéria, Borrelia burgdorferi , transmitida por picadas de carrapato. Na natureza, os
carrapatos se alimentam de muitos vertebrados. Alguns deles, como esquilos e veados,
são bastante resistentes à infecção. Outros, como ratos, são muito suscetíveis a ela. Por
causa do efeito de diluição, portanto, há poucos carrapatos infectados em florestas com
alta biodiversidade. Mas onde é baixo, em pequenos terrenos arborizados onde são
poucos os predadores, os ratos podem ver seu número aumentar, o que aumenta a
frequência da infecção do carrapato e o risco para os humanos: no Nordeste dos Estados
Unidos e na Europa, ciclo histórico de desmatamento, reflorestamento e a fragmentação
das áreas arborizadas estimulou a progressão da doença.
O último exemplo: aquecimento global. Agora está bem estabelecido que é um divisor de
águas para uma ampla gama de doenças transmitidas por vetores na Europa e continuará
a sê-lo nas próximas décadas. Sabemos, por exemplo, que o mosquito tigre de origem
asiática ( Aedes albopictus ), vetor de doenças como Zika , dengue e chikungunya , ou
o flebotomíneo ( flebotomíneo ), nativo da bacia do Mediterrâneo e do Norte da África e
transmissor da leishmaniose , já se estabeleceram no sul da Europa.
Gestão dependente do contexto social
Para
gerenciar
melhor
uma
epidemia,
é
importante
considerar
as realidades socioeconômicas , políticas , religiosas e culturais do país em questão. O
apoio das populações às estratégias de saúde pública também é essencial. Em suma, as
estratégias de comunicação e educação devem se adaptar a cada contexto social.
Veja o caso da brucelose . Esta doença é causada pela bactéria Brucella , várias espécies
das quais infectam cronicamente ruminantes domésticos. Os humanos podem ser
infectados pelo contato direto com animais afetados ou, mais frequentemente, pelo
consumo de alimentos contaminados, mas a transmissão entre humanos é quase
inexistente. Atuar no reservatório animal reduz, assim, os custos econômicos associados à
perda de gado e melhora a saúde humana.

Na Europa, a brucelose foi virtualmente erradicada por vacinação e morte sistemática de
rebanhos infectados. Essa abordagem, entretanto, só foi possível harmonizando as
políticas de saúde de diferentes países - incluindo a identificação de animais domésticos,
seus testes e controle de seus movimentos - e compensação para os criadores. No
entanto, isso não pode ser aplicado a países em desenvolvimento, onde os recursos
econômicos e as capacidades operacionais dos serviços veterinários são limitados. Veja o
caso da Índia, onde a brucelose continua endêmica . A falta de compensação financeira
para os agricultores e a proibição religiosa de matar gado tornam impossível testar e
eliminar os animais infectados. Portanto, na Índia, apenas uma estratégia baseada na
vacinação é viável.
Uma abordagem multidimensional e multidisciplinar
Os “12 Princípios de Manhattan” foram apresentados em 2004 em Nova York (EUA) em
uma conferência organizada pela Wildlife Conservation Society.
O primeiro desses princípios enfatiza a necessidade de reconhecer as ligações entre a
saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Ele também aponta a necessidade de
abordagens holísticas e prospectivas para doenças infecciosas emergentes, considerando
as complexas interconexões entre as espécies. Ou de uma redução no comércio de
animais selvagens por causa da “ameaça real que representa para a segurança
socioeconômica global”; aumento do investimento em infraestrutura de saúde e redes de
vigilância de doenças infecciosas; compartilhamento rápido e claro de
informações; educação e sensibilização das populações e decisores políticos para a
interconexão dos seres vivos.
A conclusão entregue no resumo do congresso é crítica:
“Resolver as ameaças de hoje e os problemas de amanhã não pode ser alcançado com as
abordagens de ontem ... Devemos projetar soluções adaptativas, voltadas para o futuro e
multidisciplinares para os desafios que sem dúvida nos aguardam.”

O 'One Health Umbrella' desenvolvido pela One Health Sweden e One Health Initiative para ilustrar o escopo do conceito 'One
Health'.

O conceito “One Health” foi apresentado em 2008 em Sharm el-Sheikh (Egito), durante
um simpósio sobre os riscos de infecção associados ao contato entre ecossistemas
humanos e animais.
Pouco depois, após a pandemia de influenza A H1N1 de 2008-2009 , a OMS adotou
um programa global de influenza envolvendo o aumento da vigilância de reservatórios
animais. Ao mesmo tempo, foi criada a primeira agência One Health nos Estados
Unidos. Agora está trabalhando para promover uma agenda global de segurança da
saúde , em cooperação com muitas outras organizações nacionais e internacionais, e
envolve cerca de 60 países.

Representação gráfica de 'One Health'. Wikipedia
Desde o surgimento de “Uma Saúde”, outros conceitos semelhantes surgiram ,
como EcoSaúde e Saúde Planetária . Tendo em conta a interconexão dos seres vivos, mas
também o necessário abandono de qualquer pensamento linear e redutivo, e tendo em
comum a descompartimentalização das disciplinas, estes novos conceitos devem permitir
compreender e gerir melhor as crises de saúde.
A importância de antecipar
Todos vivemos no mesmo mundo, e tanto nossa saúde quanto nossa economia estão
intimamente ligadas à sua condição. Se quisermos alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas , é imperativo considerar as múltiplas
interações entre saúde pública, economia, saúde animal e meio ambiente. No entanto,
como o gerenciamento caótico da pandemia Covid-19 destacou, a visão “Uma Saúde”
raramente é adotada pelos formuladores de políticas.

Embora o surgimento de novas pandemias virais de origem zoonótica tenha
sido repetidamente previsto pela comunidade científica , os governos não foram capazes
de prever . Pior, eles implementaram diversas medidas nacionais (e às vezes
contraditórias), ao passo que uma pandemia é claramente um problema global que requer
uma ação internacional concertada.
Claro, devemos aprender com isso. Na visão “One Health”, a pandemia induzida por SARSCoV-2 é a consequência direta e previsível da globalização dos sistemas de produção
animal, da venda de animais selvagens vivos, mas também do turismo de massa, do
comércio internacional e da hipermobilidade que os acompanha. E não obstante o que
alguns possam sugerir , não pode ser interpretado como um cisne negro , um
acontecimento inesperado que tem uma causa externa ao nosso sistema econômico
liberal.
FONTE:https://theconversation.com/the-one-health-concept-must-prevail-to-allow-us-to-preventpandemics-148378
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