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Defesa Civil e Zoonoses participam de treinamento de app
que monitora fauna

Mesa de abertura: Sidnei Furtado, Dra Roberta Spinola, Dra Andrea Von Zubem e
Professora Marcia Chame (Fiocruz)

Participantes da capacitação da Fiocruz
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A Defesa Civil apresenta a proposta de criação no Parque Ecológico do CENTRO DE RESILIÊNCIA

AS EMERGÊNCIAS ENVOLVENDO SAÚDE SILVESTRE

Agentes da Defesa Civil e da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Campinas
participaram na manhã desta quarta-feira, dia 14 de abril, no Parque Ecológico, de um
treinamento para um aplicativo de celular que possibilita o monitoramento da fauna em
tempo real e que também serve para alertar sobre possíveis doenças causadas por estes
animais.
A ferramenta, chamada de Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo,
utilizada em smartphones sistemas Android e IOS, foi desenvolvida pela Plataforma
Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz em
conjunto com o Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC.
Prefeitura, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde e Fiocruz fizeram uma
parceria para o uso do aplicativo no município de Campinas.
Durante o treinamento, os gestores da Saúde e da Defesa Civil aprenderam como usar e
inserir dados no aplicativo, gerar relatórios e planilhas de dados.
O software para celular será utilizado por técnicos da Defesa Civil e da Vigilância em
Zoonoses durante a Operação Estiagem, que inicia em 1º de Maio. A primeira área a ser
monitorada com a ferramenta será a região de Sousas e Joaquim Egídio.
O SISS-Geo registra, em tempo real, fotos e informações de animais silvestres e os
disponibiliza em um mapa.
O banco de dados é alimentado pelos usuários, que postam, pelo próprio SISS-Geo, a foto
e aspectos sobre um animal silvestre. O aplicativo conta com o georreferenciamento, que
já localiza o animal.
Por meio de um modelo matemático que leva em consideração alguns parâmetros, como
características e aspectos físicos dos bichos, posição geográfica e registros de
especialistas, o sistema dispara um alerta caso identifique algum surto de doença causada
por animais silvestres, como, por exemplo, a raiva e a febre amarela.
A emissão do alerta vai permitir rapidez nas ações de vigilância, prevenção e controle de
surtos de doenças, uma vez que identificada uma situação anormal, o Centro de
Informação em Saúde Silvestre tornará disponível a informação para que os setores
responsáveis possam buscar novos dados para sua identificação e confirmação e estimular
a pesquisa.
Em Campinas, a princípio, o SISS-Geo será usado por técnicos da Vigilância em Zoonoses e
Defesa Civil, mas, posteriormente, a população também poderá contribuir, enviando fotos
e informações de animais silvestres.

Outra função da plataforma do SISS-Geo é ampliar o conhecimento da fauna silvestre e
monitorar a biodiversidade.
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40170

Operação Estiagem 2021
DECRETO Nº 21.436, DE 9 DE ABRIL DE 2021
Art. 12. O Departamento de Defesa Civil utilizará o Sistema de Informação em Saúde
Silvestre (SISS-Geo) da Fundação Osvaldo Cruz, durante as vistorias preventivas no
município de Campinas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de
Vigilância de Zoonoses de Campinas - UVZ, contribuindo com informação antecipada da
ocorrência da circulação de doenças em animais silvestres antes que acometam humanos.
FONTE:https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/137029

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
FONTE:https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-3

Tendências globais 2040: um mundo mais disputado
Este relatório constrói sua análise do futuro em várias etapas. Primeiro, ele examina as
forças estruturais em demografia, meio ambiente, economia e tecnologia que moldam os
contornos de nosso mundo futuro. Em segundo lugar, analisa como essas forças
estruturais e outros fatores - combinados com as respostas humanas - afetam a dinâmica
emergente nas sociedades, estados e no sistema internacional. Terceiro, ele prevê cinco
cenários plausíveis para um futuro distante em 2040.
Ele discute o seguinte:
1. Os eventos ambientais provavelmente terão um impacto humano maior nas
regiões de urbanização recém-urbanizadas, onde densas populações estão
localizadas nas costas e em outras áreas vulneráveis, mas a infraestrutura de
proteção - principalmente o controle de enchentes e habitações resistentes a
tempestades - não acompanhou o ritmo. As cidades em expansão do leste,
sudeste e sul da Ásia de renda média, bem como as áreas urbanas de baixa renda
da África oriental e meridional, já estão expostas ao maior número de desastres
per capita, com base nas estatísticas do Banco de Dados de Eventos de
Emergência.
2. Mais de 270 milhões de pessoas em 2020 viviam em um país para o qual haviam
migrado, 100 milhões a mais do que em 2000, representando um aumento de mais
de meio por cento da população global. A maioria dos migrantes deixou suas casas
para buscar melhores perspectivas econômicas, mas dezenas de milhões estavam
fugindo de conflitos, crimes, repressão religiosa e social e desastres.
3. A diminuição da qualidade da água, do ar e dos alimentos, junto com mudanças
nos vetores de doenças e patógenos transmitidos pela água, ameaçam a vida
humana. As taxas de mortalidade por poluição variam significativamente em todo
o mundo - normalmente mais altas em países de renda média no Leste e Sul da
Ásia. Além disso, condições meteorológicas extremas e desastres costumam
matar pessoas, perturbar a infraestrutura de saúde e impedir o acesso aos
cuidados. Espera-se que a mudança climática mude o alcance geográfico e, em
alguns casos, a frequência de surtos de doenças que afetam humanos, animais e
plantas, incluindo aquelas transmitidas por vetores (Nilo Ocidental, malária, Dengue), transmitidas pela água (cólera), transportadas pelo ar influenza,
hantavírus) e de origem alimentar (salmonela).
FONTE:https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf

A previsão da inteligência mostra um mundo póscoronavírus afetado pelas mudanças climáticas e
sociedades fragmentadas
Por Shane Harris
Oficiais de inteligência dos EUA têm pouco conforto em oferecer a um planeta cansado
da pandemia sobre o rumo que o mundo tomará nos próximos 20 anos. Resposta curta:
Parece muito sombrio.
Na quinta-feira, o Conselho Nacional de Inteligência, um centro do Escritório do Diretor de
Inteligência Nacional que cria previsões e estimativas estratégicas, muitas vezes com base
em material coletado por agências de espionagem dos EUA, divulgou
seu relatório quadrienal “Tendências Globais” .
Olhando para o horizonte de tempo, ele encontra um mundo perturbado
pela pandemia do coronavírus , as devastações da mudança climática - que irão
impulsionar a migração em massa - e uma lacuna cada vez maior entre o que as pessoas
exigem de seus líderes e o que eles podem realmente entregar.
A comunidade de inteligência há muito alerta os formuladores de políticas e o público
que a pandemia de doenças pode remodelar profundamente a política global e a
segurança nacional dos Estados Unidos. Os autores do relatório, que não representa a
política oficial dos EUA, descrevem a pandemia como uma prévia das crises que estão
por vir. Foi um evento globalmente desestabilizador - o conselho chamou de "a ruptura
global mais significativa e singular desde a Segunda Guerra Mundial - que" lembrou o
mundo de sua fragilidade "e" abalou suposições antigas "sobre quão bem os governos e
instituições poderiam responder a uma catástrofe.
Ao mesmo tempo, a pandemia acelerou e exacerbou as fissuras sociais e econômicas que
já haviam surgido. E ressaltou os riscos de “mais desafios globais em cascata, que vão
desde doenças e mudanças climáticas até as interrupções de novas tecnologias e crises
financeiras”, escrevem os autores
Em uma linguagem que irá ressoar com praticamente qualquer pessoa que tenha pisado
na água no ano passado, os autores escrevem sobre um "desequilíbrio iminente entre os
desafios existentes e futuros e a capacidade de resposta das instituições e sistemas"
Dentro das sociedades, a fragmentação está aumentando - política, cultural, econômica e “grandes segmentos da população global estão se tornando cautelosos em relação às
instituições e governos que consideram indispostos ou incapazes de atender às suas
necessidades”, diz o relatório.

Os efeitos da pandemia permanecerão e podem moldar as expectativas das gerações
futuras em relação aos seus governos, especialmente à medida que um mundo em
aquecimento leva a novos conflitos humanos, incluindo, no cenário mais terrível, a
escassez global de alimentos que geram violência em massa.
O poder global foi contestado muito antes da pandemia, e essas tendências não
diminuíram.
O relatório vê o cenário internacional em grande parte sendo moldado por uma rivalidade
entre a China e os Estados Unidos, junto com seus aliados. Nenhum estado está
preparado para se tornar a força global dominante, escrevem os autores. E potências
concorrentes irão disputar posições, levando a "um ambiente geopolítico mais propenso
a conflitos e volátil".
A tecnologia, com todo o seu potencial para impulsionar economias e melhorar a
comunicação, também pode agravar a tensão política - como já aconteceu.
As pessoas “tendem a gravitar em torno de silos de informações de pessoas que
compartilham pontos de vista semelhantes, reforçando crenças e compreensão da
verdade”, conclui o relatório.
A previsão é um negócio inerentemente arriscado, e os profissionais de inteligência são
rápidos em enfatizar que não podem ver o futuro. Mas o Conselho Nacional de
Inteligência imagina cinco cenários em uma espécie de escala móvel que pode nos ajudar
a nos dizer para onde o mundo está se virando à medida que nos aproximamos de 2040.
No final mais otimista, um "Renascimento das democracias" inaugura uma nova era de
liderança global dos Estados Unidos, na qual o crescimento econômico e as conquistas
tecnológicas oferecem soluções para os maiores problemas do mundo e a Rússia e a China
são largamente deixadas para trás, vestígios autoritários cujos mais brilhantes cientistas e
empresários fugiram para os Estados Unidos e a Europa.
No escuro final do futuro está a "tragédia e mobilização", quando os Estados Unidos não
são mais o jogador dominante, e uma catástrofe ambiental global leva à escassez de
alimentos e uma revolução "de baixo para cima", com os jovens, marcados por seus
líderes 'fracassos durante a pandemia do coronavírus, adotando políticas para reparar o
clima e combater a desigualdade social de longa data. Nesse cenário, uma União
Europeia dominada por partidos verdes trabalha com as Nações Unidas para expandir a
ajuda internacional e focar na sustentabilidade, e a China se junta ao esforço em parte
para conter a agitação interna em suas cidades afetadas pela fome.
Entre esses extremos, o relatório imagina três outras possibilidades: a China se torna um
estado líder, mas não globalmente dominante; os Estados Unidos e a China prosperam e
competem como as duas grandes potências; e a globalização falha em criar uma única
fonte de influência, e o mundo mais ou menos se transforma em blocos concorrentes,
preocupados com ameaças à sua prosperidade e segurança.
O presente tem muito a dizer sobre o futuro. E aí os autores encontram motivo para
alarme.

“O sistema internacional - incluindo as organizações, alianças, regras e normas - é mal
configurado para lidar com os desafios globais crescentes que as populações enfrentam”,
escrevem os autores.
Mas a pandemia pode oferecer lições sobre como não repetir a história recente. Os
autores observam que, embora os países europeus tenham restringido as viagens e as
exportações de suprimentos médicos no início da crise, a União Europeia agora se reuniu
em torno de um pacote de resgate econômico. Isso “poderia impulsionar a projeção de
integração europeia daqui para frente”.
“A Covid-19 também pode levar ao redirecionamento dos orçamentos nacionais para a
resposta à pandemia e recuperação econômica”, acrescentam, “o desvio de fundos de
gastos com defesa, ajuda externa e programas de infraestrutura em alguns países, pelo
menos no curto prazo”.
Mas, no geral, a pandemia deixa os autores com mais perguntas do que respostas - e
humildes.
“Como pesquisadores e analistas, devemos estar sempre vigilantes, fazendo perguntas
melhores, desafiando frequentemente nossas suposições, verificando nossos
preconceitos e procurando por sinais fracos de mudança”, escrevem eles.
Seu trabalho não é totalmente condenável. As forças que moldam o mundo “não são fixas
para sempre”, dizem os autores. Os países que exploram tecnologia e planejamento,
especialmente aqueles que planejam com antecedência as consequências aparentemente
inevitáveis das mudanças climáticas , estarão preparados para administrar da melhor
forma a crise. E os países que utilizam a inteligência artificial podem aumentar a
produtividade e expandir suas economias de forma a permitir que o governo forneça mais
serviços, reduza a dívida e ajude a cobrir os custos de cuidar das populações em
envelhecimento.
Em última análise, as sociedades bem-sucedidas serão aquelas que podem se adaptar às
mudanças, mas também forjar um consenso social em torno do que deve ser feito,
escrevem os autores. Em um mundo fragmentado, esse pode ser o cenário mais difícil
de imaginar.
FONTE:https://www.washingtonpost.com/national-security/intelligence-globe-future-crises/2021/04/08/303c350e-97df-11eb-962b-78c1d8228819_story.html

Devemos proteger melhor a vida selvagem para prevenir
futuras pandemias

As investigações para estabelecer as origens do COVID-19 com credibilidade serão altamente complexas e exigirão anos de pesquisa, diz
Keith Hamilton. Copyright: cortesia de Keith Hamilton

Por: Keith Hamilton

Compreender as doenças animais é essencial se quisermos prevenir futuras pandemias,
escreve Keith Hamilton.
Como a primeira missão conjunta organizada pela OMS em Wuhan, China, chega ao fim,
questões críticas permanecem sobre as origens do vírus SARS-CoV-2. Embora haja
evidências de que tem origem em populações de morcegos, como o vírus evoluiu e
entrou na população humana?
Como especialista participante da missão Wuhan da OMS, posso dizer que temos um
longo caminho pela frente. As investigações oficiais para estabelecer as origens do COVID19 com credibilidade serão altamente complexas e exigirão anos de pesquisa.
Doenças zoonóticas em alta
Depois de um mês em Wuhan, conduzindo visitas de campo e entrevistas, as evidências
atuais apontam para uma origem natural de origem animal. As doenças zoonóticas são
aquelas infecções que podem passar de espécies animais para humanos, bem como de
humanos para animais.
A maioria (60,3 por cento) das doenças infecciosas emergentes que afetam os seres
humanos era de origem animal e a maioria delas (71,8 por cento) veio da vida selvagem,
de acordo com um estudo de 2008. Embora grandes surtos de doenças em humanos
gerem manchetes de notícias, existem, na verdade, inúmeros eventos zoonóticos
ocorrendo em todo o mundo, que passam despercebidos pelos cientistas.
Embora o salto original do COVID-19 para os humanos tenha ocorrido silenciosamente,
as consequências de longo prazo dessa transmissão são inegáveis. Em março de 2021,

houve mais de 2,5 milhões de mortes confirmadas em todo o mundo, 100 milhões
relataram infecções humanas e relatos de transmissão de humanos para uma variedade
de novas espécies animais .
A análise recente do Banco Mundial alertou que o COVID-19 empurrou mais 88 milhões
de pessoas para a pobreza extrema em 2020 . Para agravar a gravidade deste número,
entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, os preços globais dos alimentos aumentaram
quase 20 por cento.
Interface humano-animal-ambiente
O contato intensificado entre animais e humanos aumenta a probabilidade de eventos de
transmissão zoonótica. Por exemplo, o desmatamento e as mudanças climáticas
resultam na perda de habitat natural e empurram os animais, em sua busca por comida
ou um novo lar, para os assentamentos humanos.
O comércio ilegal e mal regulado de animais selvagens também pode representar riscos
zoonóticos semelhantes porque reúne um grande número de animais de diversas
espécies, geralmente invisíveis na natureza. Em condições sanitárias precárias, pode
ocorrer uma transmissão sem precedentes de patógenos tanto dentro quanto entre as
espécies.
Além disso, o comércio de vida selvagem resultou em efeitos prejudiciais graves sobre a
biodiversidade, a conservação das espécies e o esgotamento dos recursos nacionais de
muitos países. Embora seja uma importante fonte de proteína, renda e sustento para
muitas comunidades locais ou rurais, isso deve ser equilibrado com a realidade do
contágio de doenças zoonóticas.
Existem muitas lacunas nas evidências para explicar a associação entre a atividade
humana, o comércio de animais selvagens e o surgimento de doenças e, portanto, lacunas
em como reduzir o risco. Com mais pesquisas disponíveis, será mais fácil estabelecer o
uso legal, sustentável e responsável da vida selvagem, com base em orientações
científicas, normas, regulamentos e ferramentas de gestão de risco.
Os custos de investir em sistemas e redes de vigilância adequados e na gestão da saúde
da vida selvagem não são desprezíveis, mas os custos e riscos de não fazê-lo são muito
maiores.
Protegendo a vida selvagem

Uma Saúde não é apenas uma palavra da moda lançada por instituições internacionais, é
uma reformulação de como os humanos interagem e valorizam os animais e o ambiente
ao seu redor. A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a organização que
estabelece padrões para saúde e bem-estar animal, defende essa abordagem e está
desenvolvendo diretrizes e padrões para o comércio de animais selvagens que apoiam o
bem-estar animal e a conservação da biodiversidade.
Lançamos uma Estrutura de Saúde da Vida Selvagem , conclamando nossos 182 países
membros a se comprometerem com um maior envolvimento na proteção da vida
selvagem, mas com a inovação em mente. A OIE trabalhará para desenvolver novos
modelos regulatórios para gerenciar o risco zoonótico na vida selvagem de uma forma
que respeite melhor e incorpore os costumes locais das comunidades que interagem
regularmente com a vida selvagem. Dada a maior inclusão de vozes, implementar novos
regulamentos significará não apenas trabalhar com as autoridades nacionais, mas também
trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais.
Também apoiaremos nossos membros para melhorar os sistemas de vigilância de
zoonoses por meio da detecção precoce, notificação e gerenciamento de doenças em
animais selvagens. Para garantir a prevenção de uma futura pandemia, é necessário um
compromisso revigorado com a notificação de doenças animais por todos os países.
A comunidade global atualmente não realiza vigilância regular de doenças na vida
selvagem. No entanto, se não realizarmos pesquisas sobre doenças enquanto elas estão
na natureza, é impossível avaliar os riscos e desenvolver estratégias de mitigação de risco
adequadas.
Para atingir esses objetivos, é essencial que os países aumentem seus investimentos em
serviços veterinários nacionais, que são responsáveis por garantir a saúde e o bem-estar
dos animais e muitas vezes estão na vanguarda do manejo de doenças zoonóticas. Por
sua vez, os serviços veterinários nacionais precisam aumentar sua colaboração com as
autoridades responsáveis pela vida selvagem e expandir seu próprio envolvimento na
garantia da saúde da vida selvagem.
Esses dois serviços são os principais atores na detecção precoce de eventos de
transbordamento na interface humano-animal-ambiente. A OIE trabalhará para promover
esses tipos de colaborações de Uma Saúde, sem as quais não estaremos preparados para
a doença X que certamente nos espera.
Keith Hamilton é o chefe de preparação e resiliência da Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE).

FONTE:https://www.scidev.net/global/opinions/we-must-better-protect-wildlife-to-prevent-futurepandemics/
FONTE:https://www.scidev.net/global/news/forest-foods-drive-risks-of-next-global-pandemic/
FONTE:https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/
A_Wildlifehealth_conceptnote.pdf

Abordagem de 'uma saúde' crítica para enfrentar a
desigualdade na saúde e doenças emergentes
'Uma Saúde' baseia-se no entendimento de que a saúde humana e a saúde animal são
interdependentes e vinculadas à saúde dos ecossistemas nos quais coexistem.
É uma abordagem transversal que executa programas, políticas, legislação e pesquisa em
que diferentes setores trabalham juntos para alcançar melhores resultados de saúde
pública .
Como cerca de dois terços das doenças infecciosas humanas conhecidas são
compartilhadas com animais e a maioria das doenças emergentes está associada à vida
selvagem , a One Health se concentrou no nexo saúde humano-animal - incluindo
zoonoses e resistência antimicrobiana , quando a exposição a antibióticos muda as
bactérias , dificultando o tratamento.
https://www.unep.org/news-and-stories/story/one-health-approach-critical-tackle-health-inequalityand-emerging-diseases

Dia Internacional de Preparação para Epidemias, 27 de
dezembro
Como exemplificado pela pandemia de doença coronavírus em curso (COVID-19), as principais
doenças infecciosas e epidemias têm impactos devastadores nas vidas humanas, causando
estragos no desenvolvimento social e econômico de longo prazo. As crises globais de saúde
ameaçam sobrecarregar os sistemas de saúde já sobrecarregados, interromper as cadeias de
abastecimento globais e causar uma devastação desproporcional dos meios de subsistência
das pessoas, incluindo mulheres e crianças, e as economias dos países mais pobres e
vulneráveis.

Há uma necessidade urgente de ter sistemas de saúde resilientes e robustos, alcançando
aqueles que são vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade.
No caso de ausência de atenção internacional, as epidemias futuras podem superar os surtos
anteriores em termos de intensidade e gravidade. Há grande necessidade de aumentar a
conscientização, o intercâmbio de informações, conhecimentos científicos e melhores práticas,
educação de qualidade e programas de defesa de epidemias em nível local, nacional, regional e
global como medidas eficazes para prevenir e responder às epidemias.
É importante fortalecer a prevenção de epidemias aplicando lições aprendidas sobre gestão
de epidemias e como prevenir a paralisação dos serviços básicos, e aumentar o nível de
preparação para ter a resposta mais rápida e adequada a qualquer epidemia que possa
surgir, e reconhecendo também o valor de uma abordagem integrada de Uma Saúde que
promove a integração da saúde humana, da saúde animal e da planta, bem como do meio
ambiente e de outros setores relevantes.
A cooperação internacional e o multilateralismo desempenham um papel importante na
resposta às epidemias. Precisamos enfatizar a importância da parceria e da solidariedade entre
cada indivíduo, comunidade e Estado, e organizações regionais e internacionais, em todas as
fases da gestão da epidemia, bem como a importância de considerar uma perspectiva de
gênero a esse respeito.
O sistema das Nações Unidas, em particular a Organização Mundial da Saúde , desempenha
um papel fundamental na coordenação de respostas às epidemias, de acordo com seu
mandato, e no apoio aos esforços nacionais, regionais e internacionais para prevenir, mitigar e
abordar os impactos de doenças infecciosas e epidemias de acordo com o objetivo de fazer
avançar a Agenda 2030 .
Precisamos reconhecer o papel principal e a responsabilidade dos governos e a contribuição
indispensável das partes interessadas relevantes no enfrentamento dos desafios globais da
saúde, especialmente as mulheres, que constituem a maioria dos profissionais de saúde do
mundo.
Os Estados membros da ONU se comprometem a garantir a participação inclusiva, igualitária e
não discriminatória, com atenção especial para aqueles que são vulneráveis ou em situação de
vulnerabilidade com maior chance de infecção epidêmica.
A Assembleia Geral da ONU convida todos os Estados Membros, organizações do sistema das
Nações Unidas e outras organizações globais, regionais e sub-regionais, o setor privado e a
sociedade civil, incluindo organizações não governamentais, instituições acadêmicas,
indivíduos e outras partes interessadas relevantes para observar o Dia Internacional de
Preparação para Epidemias anualmente de forma adequada e de acordo com os contextos e
prioridades nacionais, através de atividades de educação e sensibilização, de forma a realçar a
importância da prevenção, preparação e parceria contra epidemias.

Resposta da ONU ao COVID-19
A pandemia COVID-19 é mais do que uma crise de saúde; é uma crise econômica, uma crise
humanitária, uma crise de segurança e uma crise de direitos humanos. Esta crise destacou
graves fragilidades e desigualdades dentro e entre as nações. A saída desta crise exigirá uma
abordagem de toda a sociedade, todo o governo e todo o mundo, movida pela compaixão e
pela solidariedade. O Secretário-Geral da ONU lançou a Resposta Abrangente da ONU ao
COVID-19 para salvar vidas, proteger as sociedades e se recuperar melhor.
OMS em emergências
A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem um papel essencial a desempenhar no apoio aos
Estados-Membros na preparação, resposta e recuperação de emergências com consequências
para a saúde pública . Saiba mais sobre a pandemia e doenças epidêmicas no radar da OMS e
seu trabalho no gerenciamento de epidemias .
Por que marcamos Dias Internacionais?
Os dias e semanas internacionais são ocasiões para educar o público sobre questões
preocupantes, para mobilizar vontade política e recursos para enfrentar os problemas globais e
para celebrar e reforçar as conquistas da humanidade. A existência de dias internacionais é
anterior ao estabelecimento das Nações Unidas, mas a ONU os adotou como uma ferramenta
poderosa de advocacy. Também marcamos outras observâncias da ONU .
FONTE:https://www.un.org/en/observances/epidemic-preparedness-day

Reduzir os riscos para a saúde pública associados à venda
de animais selvagens vivos de espécies de mamíferos em
mercados de alimentos tradicionais
Para reduzir os riscos à saúde pública associados à venda de animais selvagens vivos para
alimentação em mercados de alimentos tradicionais, a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) emitiram orientações sobre ações que os governos
nacionais devem considerar a adoção urgente com o objetivo de tornar os mercados
tradicionais mais seguros e reconhecer seu papel central no fornecimento de alimentos
e meios de subsistência para grandes populações.

Em particular, a OMS, a OIE e o PNUMA apelam às autoridades nacionais competentes
para suspender o comércio de animais selvagens capturados vivos de espécies de
mamíferos para fins de alimentação ou reprodução e fechar seções de mercados de
alimentos que vendem animais selvagens capturados vivos de espécies de mamíferos
como uma medida de emergência quando eficaz os regulamentos não estão em vigor ou
as avaliações de risco não são adequadas.
Este documento enfoca o risco de surgimento de doenças em mercados de alimentos
tradicionais, onde animais vivos são vendidos para alimentação. O PNUMA apoia o uso
sustentável de animais selvagens que contribuem para a conservação da biodiversidade
e está em linha com as regulamentações nacionais e internacionais sobre espécies
ameaçadas e em perigo de extinção.
FONTE:https://www.unep.org/news-and-stories/story/covid-19-updates#update164593
FONTE:https://www.unep.org/resources/publication/reducing-public-health-risks-associated-sale-livewild-animals-mammalian

Comércio ilegal de armas segue um problema na América
do Sul apesar da pandemia
Uma grande operação de segurança contra o tráfico de armas na América do Sul resultou
na apreensão de milhares de armas ilícitas fornecendo dados sobre redes criminosas e
rotas de contrabando em todo o mundo.
A operação, de três semanas, foi uma parceria do Escritório da ONU sobre Drogas e
Crime, Unodc, com a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, na
identificação e processamento de redes de tráfico de armas em todo o mundo.
Cooperação
A operação, Trigger VI, foi realizada em 13 países.
Dezenas de profissionais da polícia, alfândega, fronteira e Promotoria trabalharam juntos
para rastrear armas ilegais e identificar ligações com o crime organizado.
Vários suspeitos foram presos e houve apreensão de armas ilegais em países como Brasil,
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai,
Peru, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela.

A chefe do Unodc, Ghada Waly, afirmou que “é vital para o Unodc e a Interpol unirem
forças para garantir que os países desenvolvem a capacidade e as ferramentas para
enfrentar o tráfico de armas de fogo tanto no terreno como nos tribunais.”
Pandemia
O secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, disse que “a proliferação de armas de fogo é
uma ameaça muito séria à segurança e estabilidade da América do Sul.”
Ele contou que os criminosos estão aproveitando, rapidamente, as mudanças
socioeconômicas causadas pela pandemia, mas que a operação “é um testemunho do
compromisso da polícia sul-americana, que deve ser elogiada por conduzir operações
durante uma pandemia global.”
Os agentes de segurança conferiram no banco de dados da Interpol se as armas tinham
sido dadas como perdidas, roubadas, traficadas ou contrabandeadas.
Com mais de 1 milhão de registros, o banco de dados permite a identificação de padrões
de tráfico de armas de fogo e rotas de contrabando.
Convenção da ONU
A Interpol e o Unodc treinaram os profissionais dos vários países antes da operação,
permitindo a detecção, identificação, investigação e processamento destes crimes de
forma completa, concluindo se cada arma fazia parte de uma rede criminosa maior.
Segundo a chefe do Unodc, este trabalho faz parte do papel do Escritório como guardião
da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional e seu Protocolo de
Armas de Fogo.
Ela lembra que esses documentos são “os únicos instrumentos juridicamente vinculativos
que abordam o crime organizado transnacional e o tráfico ilícito de armas de fogo em
nível global."
Conclusões
Com a Operação Trigger VI, os países detectaram novas tendências regionais, como
um aumento na circulação de armas difíceis de rastrear e mais conteúdos em redes sociais
que que incentivam o uso deste armamento.
A ação constatou que as armas chegam da Ásia, Europa e América do Norte, pelo correio,
em partes distribuídas entre diferentes envios, e são depois montadas pelos criminosos.
Armas menores facilitam muitas formas de crimes violentos, incluindo atividades de
gangues, tráfico de pessoas, terrorismo e comércio ilegal de drogas.
A operação percebeu um aumento de casos de violência a mulheres utilizando esse
armamento.

Os bandidos estão aproveitando a topografia do vasto litoral da América do Sul,
montanhas com florestas e pistas de pouso clandestinas, para transportar armas de fogo
ilegalmente.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1747372?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=65c7ece00eEMAIL_CAMPAIGN_2021_04_14_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-65c7ece00e-105027597

OIT: governos devem fazer mais para proteger a saúde
mental de trabalhadores de saúde
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, alerta para as consequências arrasadoras
da crise de saúde global sobre os funcionários do setor em mais de um ano de pandemia.

Num vídeo, divulgado em sua página na internet, a OIT ressalta que os governos precisam
centralizar o bem-estar dos trabalhadores de saúde e cuidados médicos em qualquer
política de resposta à pandemia.
Vacinas
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 10% de todos os casos de
Covid-19 no mundo foram notificados entre os profissionais do setor.
Na linha de frente das operações de socorro e salvamento dos pacientes, eles estão no
centro da pandemia desde o início.
E com a chegada das vacinas, são os agentes de saúde, mais uma vez, que assumem o
protagonismo das ações para conter o novo coronavírus.
Para a OIT, uma nova pandemia emergiu após um ano de crise global, com a piora das
condições de saúde mental das pessoas que atuam neste setor assim como uma
deterioração de seu bem-estar.
Jornadas longas
A especialista em Saúde da OIT, Christiane Wiskow, lembrou que com a pandemia,
muitos cuidadores e trabalhadores de saúde passaram a ter jornadas mais longas e mais
pesadas. Segundo ela, a insuficiência de tempo para descanso e recuperação resulta na
fatiga crônica.
Os agentes de saúde também trabalham sob pressão psicológica e com medo de
contraírem a Covid-19 e contaminarem seus familiares e entes queridos.

A agência da ONU informou que o número de incidentes como assédio moral e violência a
trabalhadores da saúde aumentou desde o início da pandemia assim como casos de
estigmatização e discriminação.
Depressão
As pressões sobre os profissionais por causa da Covid-19 têm levado a casos de insônia,
ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e até ao suicídio.
Com a pressão mental, muitos agentes de saúde começaram a faltar ao trabalho, baixar a
performance e até mesmo a pedirem demissão por não conseguirem responder aos novos
fardos da pandemia.
Com isso, houve uma demanda maior sobre a escassez, que já existia, de profissionais de
saúde em várias partes do mundo.
A OIT lembra que condições adequadas de trabalho na área da saúde fortalecem a
resiliência do setor.
A agência afirma que políticas de apoio para prevenir o estresse sobre os agentes de
saúde e outros cuidados de médico devem ser parte integral das respostas de governos
à pandemia.
FONTE;https://news.un.org/pt/story/2021/04/1747272?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=8703957e45EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_13_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8703957e45-105027597

Por que os espaços internos ainda são os principais pontos de acesso
COVID
Os riscos aumentam quando as partículas de vírus se acumulam nos edifícios, mas não
está claro como melhorar a ventilação.
Quando Lidia Morawska sai de casa, ela leva consigo um dispositivo do tamanho de um
sapato que fornece algumas percepções sensatas sobre os restaurantes e escritórios que
ela visita. Fora desses edifícios, seu monitor de dióxido de carbono lê pouco mais de 400
partes por milhão (ppm). Mas dentro de casa é uma história diferente.
Mesmo em um restaurante aparentemente espaçoso e de teto alto, o número às vezes
sobe até 2.000 ppm - um sinal de que a sala tem ventilação insuficiente e pode
representar um risco de infecção por COVID-19. Dicas visuais podem ser enganosas, até
mesmo para Morawska, um cientista de aerossóis da Universidade de Tecnologia de
Queensland em Brisbane, Austrália. “O público em geral não tem ideia sobre isso”, diz ela.

A situação não é diferente dentro de cafés ou jardins de infância em grande parte do
mundo, de acordo com pesquisadores que manejaram medidores portáteis semelhantes
de CO 2 . E isso é uma má notícia para a esperança de derrotar o coronavírus SARS-CoV-2.
Durante meses, as autoridades de saúde identificaram os espaços internos com pouca
ventilação como potenciais pontos de infecção. E em 1º de março, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) divulgou um roteiro há muito aguardado para melhorar a ventilação. O
documento - para o qual Morawska contribuiu - estabelece metas e medidas específicas
que as empresas e outros locais podem tomar para melhorar a ventilação e tornar os
edifícios mais seguros 1 .
Mas Philomena Bluyssen, engenheira de construção da Delft University of Technology, na
Holanda, diz que é preciso fazer mais. “As diretrizes da OMS”, diz ela, “são o mínimo”.
Bluyssen e outros criticam a falha dos governos em fornecer orientações claras ou
dinheiro para que as pessoas tornem os espaços internos mais seguros. Alguns cientistas
dizem que isso deixou grande parte da população - de crianças em idade escolar a
funcionários de escritório, frequentadores de restaurantes e presidiários - em risco de
contrair COVID-19.
Outros dizem que não há solução fácil e os regimes precisos de ventilação ou purificação
do ar para tornar os espaços internos seguros não são conhecidos. “A complexidade não
está em um nível que você possa - com um simples conjunto de conselhos - resolvê-la”,
diz Ehsan Mousavi, engenheiro de construção da Universidade Clemson na Carolina do
Sul, que estuda a qualidade do ar interno e a ventilação em hospitais.
Ainda assim, muitos especialistas afirmam que já se sabe o suficiente para que as
autoridades forneçam uma mensagem clara sobre a importância de uma boa ventilação
para a segurança em ambientes fechados, especialmente em espaços continuamente
ocupados ou onde as máscaras são removidas durante as refeições.
Reconhecimento lento
Em 28 de março de 2020, dois meses após a OMS declarar o COVID-19 uma emergência
de saúde global, a agência transmitiu uma mensagem de saúde pública no Twitter e no
Facebook. “FATO: # COVID19 NÃO está no ar”, disse, rotulando as afirmações em
contrário como desinformação. Mas as evidências rapidamente estabeleceram que o vírus
é transmitido por via aérea, e os pesquisadores criticaram veementemente a agência.
A OMS atualizou suas recomendações sobre a transmissão do SARS-CoV-2 três meses
depois, reconhecendo a possibilidade de que a transmissão aérea possa ocorrer em alguns
ambientes comunitários. A transmissão aérea em “espaços lotados e inadequadamente

ventilados por um período prolongado de tempo com pessoas infectadas não pode ser
descartada”, diz o conselho atualizado.
Yuguo Li, um engenheiro ambiental da construção civil da Universidade de Hong Kong,
diz que está desapontado por ter demorado tanto para a OMS e outras autoridades de
saúde. “Teríamos salvado muitas pessoas” se a transmissão aerotransportada fosse
reconhecida anteriormente, diz ele.
Um porta-voz da OMS disse que a agência mencionou a importância da ventilação desde o
início da pandemia.
Outros dizem que a posição da OMS ainda não vai longe o suficiente. “A transmissão
aérea é dominante”, diz o epidemiologista ambiental Joseph Allen da Escola de Saúde
Pública TH Chan da Universidade de Harvard em Boston, Massachusetts. É por isso que os
controles de edifícios, como ventilação e filtragem de ar, fazem sentido, diz ele.
A OMS e outras autoridades de saúde falharam em priorizar claramente as medidas para
melhorar a qualidade do ar interno para reduzir a chance de contrair COVID-19, diz JoseLuis Jimenez, químico atmosférico da Universidade do Colorado em Boulder. “Eles não
enfatizam o quão importante é”, diz ele. O que a OMS precisa dizer é “fato, isso atravessa
o ar”, diz Jimenez, “nós respiramos”.
Uma mensagem contundente da OMS garantiria que as autoridades nacionais de saúde
tomassem conhecimento, diz Jimenez. Austrália, Holanda e alguns outros países ainda não
reconhecem em suas declarações públicas que a transmissão aérea tem um papel
significativo na disseminação do vírus SARS-CoV-2.
No início deste ano, as preocupações com a ventilação atingiram o ponto de
ebulição. Centenas de profissionais de saúde, cientistas, engenheiros e especialistas em
saúde e segurança ocupacional assinaram cartas abertas conclamando funcionários do
governo do Canadá, Estados Unidos, Austrália, Colômbia e Reino Unido a abordar, entre
outras coisas, a má qualidade do ar interno . Todas essas campanhas combinadas
exortaram os governos locais ou nacionais a tomar medidas para reduzir a transmissão
aérea do SARS-CoV-2.
Um dos problemas é que governos e empresas ainda estão gastando milhões de dólares
na desinfecção de superfícies, diz Jimenez, apesar das evidências de que é raro o SARSCoV-2 passar de uma pessoa para outra através de superfícies contaminadas . Em
contraste, poucos países investiram em medidas para melhorar a qualidade do ar interior.

“Se usarmos metade do esforço que está sendo dedicado à desinfecção e colocarmos na
ventilação, isso será enorme”, diz Jimenez. Em outubro, a Alemanha reservou € 500
milhões (US $ 593 milhões) para melhorar a ventilação em prédios públicos, incluindo
escolas, museus e escritórios públicos.
As empresas na Alemanha e na Coreia do Sul também podem solicitar financiamento do
governo para comprar purificadores de ar móveis que removem aerossóis carregados de
vírus. Nos Estados Unidos, por outro lado, o financiamento federal para melhorar a
qualidade do ar interno foi limitado a prestadores de cuidados de saúde, como hospitais,
até que o American Rescue Plan Act - que também fornece financiamento para escolas se tornou lei em 11 de março.
Ameaça interna
O que torna os espaços internos tão perigosos é que o vírus exalado pode se acumular e
infectar pessoas que não têm contato direto com uma pessoa infectada. Um bom
exemplo aconteceu há um ano, durante uma festa do Dia de São Patrício em um bar na
cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Doze pessoas foram infectadas na festa, mas apenas
quatro tiveram contato próximo com a pessoa infectada 2 . Surtos mais recentes em
academias de ginástica em Chicago, Illinois e Havaí também ocorreram, apesar do
distanciamento físico dos participantes 3 e dos limites de capacidade nas aulas de
ginástica 4 .
Desde que a OMS reconheceu no ano passado que a transmissão aérea poderia
acontecer, as agências de saúde pública enfatizaram os riscos em espaços lotados e mal
ventilados. Mas a terminologia engana, diz Morawska. “Você imagina um bar
movimentado”, ela diz. “Na realidade, qualquer lugar pode ficar lotado e mal
ventilado. E as pessoas não percebem isso. ”
Seu próprio escritório de tamanho modesto na Universidade de Tecnologia de Queensland
rapidamente se torna mal ventilado se alguém a visita e a porta é fechada, diz ela. E
restaurantes espaçosos e pouco lotados podem parecer bem ventilados, quando não o
são.
É uma das razões pelas quais Jimenez e outros defendem o uso de monitores
de CO 2 baratos como uma medida aproximada para saber se a ventilação é adequada ou
não. À medida que os aerossóis portadores de vírus são exalados, o CO 2 também . E quando
a ventilação é ruim, o CO 2 se acumula junto com o vírus, diz Jimenez. Em uma análise não
revisada 5 , Jimenez e seu co-autor Zhe Peng descobriram que o risco de infecção por
SARS-CoV-2 aumenta junto com as concentrações de CO 2 em ambientes fechados.

Taiwan, Noruega e Portugal têm leis que limitam o CO 2 interno a 1.000 ppm. Estudos na
Califórnia 6 e em Madri 7 mostram que os níveis de CO 2 nas salas de aula frequentemente
excedem esse nível. Níveis elevados têm sido associados a uma concentração mental mais
pobre e mais dias de doença 6 .
Definir limites claros de CO 2 ajudaria a garantir que a ventilação seja adequada para
reduzir o risco de infecção, diz Jimenez. Mas seu trabalho sugere que, em geral, 700 ppm
seria um limite melhor, e limites mais baixos deveriam ser aplicados a academias e outros
locais onde as pessoas expelem grandes volumes de ar.
Nem todos concordam que os monitores de CO 2 são a solução. “Não há correlação entre
CO 2 e vírus”, diz Christian Kähler, físico que estuda a produção e a dinâmica de aerossol
na Universidade das Forças Armadas Federais em Munique, Alemanha. Isso pode dar às
pessoas uma falsa sensação de segurança quando os níveis de CO 2 estão baixos, diz ele.
Jimenez argumenta que pode fornecer uma indicação rápida se a ventilação é
adequada. Em agosto de 2020, a Federação das Associações Europeias de Aquecimento,
Ventilação
e
Ar
Condicionado
(REHVA)
concordou,
recomendando
a
instalação de monitores de CO 2 em edifícios onde a ventilação pode ser inadequada.
E no final do ano passado, professores em Montreal, Canadá, mediram secretamente
os níveis de CO 2 nas salas de aula e levaram suas descobertas à mídia. O governo de
Quebec agora está publicando online os níveis de CO 2 de escolas públicas, com o
objetivo de ter todos os níveis abaixo de 1.000 ppm. Mas, até agora, esse tipo de
relatório público é a exceção.
Sem padrões definidos
Parte da dificuldade em definir metas de ventilação é que não está claro quanta
ventilação é necessária para reduzir as taxas de infecção a um nível
aceitável. Experimentos que medem diretamente como os riscos de infecção mudam com
diferentes taxas de ventilação seriam antiéticos porque colocariam as pessoas em perigo,
diz Mousavi.
A dose infecciosa precisa para SARS-CoV-2 também é desconhecida 8 . Mas os
pesquisadores podem inferir quanto vírus exalado é necessário para causar a infecção,
analisando surtos de doenças. Por exemplo, Jimenez e colegas usaram detalhes de um
ensaio de coral infame em Skagit Valley em Washington - onde uma pessoa
provavelmente infectou 52 dos 60 outros participantes - para estimar a quantidade de
vírus infeccioso exalado 8 .

Jimenez usou essa abordagem para lançar uma ferramenta online (que não foi revisada
por pares) em junho de 2020 para ajudar as pessoas a avaliar o risco de infecção em
diferentes espaços internos, com ou sem máscaras. A ferramenta calcula o risco com base
no tamanho da sala, no número de pessoas presentes e no que estão fazendo; os vírus são
exalados em taxas diferentes, dependendo se as pessoas estão cantando, correndo em
uma esteira ou sentadas em silêncio.
A OMS recomenda uma taxa mínima de ventilação de 6 a 12 trocas de ar - em que todo
o volume de ar da sala é substituído - por hora para evitar a transmissão aérea de
patógenos em instalações de saúde, mas uma taxa mais baixa de trocas de ar para
outros locais. A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar
Condicionado (ASHRAE) estabelece padrões mínimos para a qualidade do ar interno. As
metas recomendadas são de apenas 0,35 renovações de ar por hora para residências, 2-3
para escritórios, 5-6 para escolas e 6-12 para hospitais.
Mas mesmo esses padrões mínimos raramente são atendidos, diz Liangzhu (Leon) Wang,
engenheiro mecânico da Concordia University em Montreal. E embora os especialistas
digam que é necessária mais ventilação para reduzir o risco de infecção, eles discordam
sobre o quanto. Para as escolas, Allen recomenda 4-6 trocas de ar por hora, que podem
vir de uma combinação de ventilação de ar externo, filtração ou purificação de ar
suplementar. Enquanto isso, a Kähler recomenda pelo menos 6 trocas de ar por hora.
Wang e seus colegas tentaram estimar o nível de ventilação necessário para reduzir o
risco de infecção nas escolas 9 . Eles mediram a taxa de ventilação em salas de aula em 3
escolas em Montreal e descobriram que uma sala de aula de 20 alunos e um professor
com as janelas abertas trocavam menos da metade de seu ar por hora; uma sala
semelhante com ventilação mecânica tinha duas renovações de ar por hora. Mesmo isso
não seria suficiente para reduzir o número de reprodução para menos de 1 - o nível no
qual uma pandemia começa a diminuir. Esse valor significa que um aluno infectado passa
o vírus para menos de uma pessoa na sala. A análise de Wang, que ainda não foi revisada
por pares, sugere que entre 3 e 8 trocas de ar por hora seriam necessárias para obter o
número de reprodução abaixo de 1 naquele ambiente.
As taxas de ventilação padrão são inadequadas, diz Wang. Em outra pré-impressão, ele e
seus colegas estimam que dobrar a quantidade de ar externo reduz a chance de infecção
em até 35% em locais densamente lotados, como restaurantes. Mas essa mesma
mudança tem um efeito muito menor - reduzindo o risco em apenas 0,1% - em locais
maiores com menos pessoas, como depósitos 10 . A análise também mostra que usar
máscara em ambientes fechados é ainda mais eficaz do que trocar o ar: as máscaras
diminuem o risco de infecção em mais de 60%, porque eliminam o vírus em sua fonte, diz
Wang.

Limpando o ar
Abrir as janelas é o método mais fácil sugerido pelas autoridades de saúde para
melhorar a ventilação. Embora seja melhor do que não fazer nada, uma janela aberta
raramente troca ar suficiente entre o ambiente interno e externo, especialmente se não
houver brisa cruzada, diz Kähler.
Abrir as janelas por apenas alguns minutos - entre as aulas, digamos - deixaria a maior
parte do vírus intocada, de acordo com medições de troca de ar que Kähler e seus colegas
fizeram em uma sala de aula da universidade 11 . Em um estudo de pré-impressão, Kähler
descobriu que duas janelas que permitem uma brisa cruzada precisariam ser abertas dois
terços do tempo para igualar o desempenho do sistema de aquecimento, ventilação e ar
condicionado (HVAC) da sala. E se o tempo lá fora estiver muito quente ou frio, as pessoas
simplesmente não seguirão esse conselho. “Isso protege você às vezes, mas nem sempre”,
diz ele.
Um método melhor é ventilar mecanicamente um espaço. Isso atrai o ar externo livre de
vírus e remove o ar interno contaminado, diluindo assim qualquer vírus presente. Em abril
de 2020, a ASHRAE e a REHVA recomendaram configurar os controles de HVAC para
aspirar o máximo de ar externo possível e filtrar o ar recirculado.
Mas Kähler diz que poucos edifícios, especialmente em climas mais amenos como na
Alemanha, têm sistemas potentes o suficiente para usar 100% do ar externo. A maioria
dos escritórios e salas de aula em todo o mundo são fornecidos com apenas 20% do ar
externo, com o restante recirculado para economizar no consumo de energia para
aquecimento e resfriamento.
O custo ambiental do aumento da ventilação deve fazer as pessoas hesitarem, diz Li. Em
muitos casos, reforçar os sistemas de ventilação agora significará removê-los assim que
a ameaça de pandemia diminuir. Uma solução melhor, diz ele, é limitar o número e
coibir comportamentos de risco. “Não grite, não cante e não corra”, aconselha.
Outra desvantagem de aumentar a ventilação do edifício é que os quartos podem ficar
com ventoinhas e barulhentos, diz Bluyssen, “porque o sistema não foi projetado para
isso”.
Purificadores de ar móveis que filtram vírus e outros contaminantes transportados pelo ar
poderiam ser prontamente implantados como parte da solução, diz Kähler, e seriam mais
eficientes em termos de energia do que usar aquecimento ou resfriamento extra no ar
externo. Filtros em sistemas HVAC também podem limpar o ar que é recirculado.

Bluyssen e seus colegas testaram purificadores de ar equipados com filtros de partículas
de alta eficiência em um ambiente controlado. Em alguns cenários, os purificadores de ar
superaram o sistema de ventilação para remoção de aerossóis simulados por bolhas de
sabão cheias de ar 12 . Mas mesmo na configuração mais baixa, os purificadores de ar
excederam o nível aceitável de ruído e corrente de ar recomendado pelos padrões
europeus e holandeses.
A inovação é necessária para resolver as deficiências dos sistemas atuais, diz Bluyssen:
“Nós realmente precisamos buscar soluções simples e acessíveis.” Uma ideia que ela está
estudando é a ventilação personalizada - um assento equipado com um sistema que suga
o ar exalado e o retorna filtrado e limpo, por exemplo. “Existem todos os tipos de
possibilidades”, diz ela.
Mas Mousavi diz que o maior problema é que não se sabe o suficiente sobre os sistemas
que já estão em uso. “Precisamos saber mais sobre essas tecnologias, como elas
funcionam”, diz ele, para que as recomendações - da ASHRAE, da OMS ou de outra
agência - sejam baseadas em ciência clara. “É hora de construirmos essa base”,
acrescenta.
Conforme as vacinas são lançadas e o risco de infecção diminui, a janela de oportunidade
para corrigir a má qualidade do ar interior está se fechando, diz Morawska. “Isso ainda
não passou”, diz ela. Mas no próximo ano, “pode ser tarde demais”.
Os pesquisadores dizem que um foco maior na ventilação trará benefícios durante a
próxima pandemia - e mesmo quando não houver grandes surtos de doenças. A
qualidade do ar interior “está muito ruim há muito tempo”, diz Bluyssen. “Isso nos dá a
oportunidade de melhorar não apenas a qualidade do ar para situações de pandemia,
mas também toda a qualidade do ambiente interno para o futuro.”
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00810-9

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

Contos de desastres como ferramenta de comunicação
para aumentar a resiliência ao risco
Esta publicação discute como as agências responsáveis pela gestão de inundações usam
relatórios de desastres (DRs) como a fonte preferida de informações sobre eventos de
inundações anteriores. Uma pesquisa sistemática de DRs preparada por agências italianas
sugere que os DRs podem ser amplamente aprimorados, visando uma comunicação mais
eficaz com os cidadãos, reforçando o pilar de comunicação no planejamento e gestão da
proteção civil e melhorando a resiliência da população a eventos extremos.
Sem perder o rigor e os detalhes necessários para todos os usos técnicos usuais dos DRs,
sugere recompilá-los na forma de “contos de desastres” (DTs), como ferramentas que
oferecem um conhecimento mais amplo dos eventos para melhorar a preparação e a
autoproteção das pessoas. comportamento. Grandes inundações recentes
demonstraram o potencial de comunicação de vídeos e fotos tirados por cidadãos para a

percepção de riscos e preparação para desastres. Ao observar e ouvir o que aconteceu, o
destinatário da comunicação pode compreender melhor os sentimentos das pessoas que
estão passando por uma emergência.
A estrutura dos relatórios aprimorados, sugere o artigo, finalmente integrará dados,
gráficos e mapas com ferramentas interativas e será capaz de apresentar visualizações
multimídia mais práticas dos eventos. A aplicação a três estudos de caso de inundações na
Itália ilustra como implementar concretamente os relatórios de desastres sugeridos para
criar contos de desastres mais facilmente acessíveis.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-021-00341-x

Como
as
pessoas
percebem
o
risco
de
inundação? Resultados de uma pesquisa pública na
Toscana, Itália
Neste trabalho, a percepção de risco (RP) é investigada por meio de uma pesquisa
envolvendo 483 pessoas que vivem na Toscana, na Itália. Uma comunicação eficaz requer
uma compreensão de como o risco de inundações é percebido pelos residentes de
diferentes áreas. Compreender os fatores que influenciam a percepção do risco de
inundação local de uma comunidade é crucial para alcançar uma comunicação de risco
sólida e eficaz e melhorar a resiliência das comunidades locais aos perigos naturais.
Os resultados do estudo indicam o seguinte:








(a) o RP da inundação foi moderado;
(b) RP foi positivamente correlacionado com idade, educação superior,
proximidade a um rio e experiência direta;
(c) as pessoas que sofreram inundações sentiram-se mais informadas e
preparadas;
(d) o risco percebido subjetivamente e a avaliação de risco dos especialistas
pareciam geralmente correlacionados, mesmo que as pessoas que vivem em áreas
de “alto risco” tendam a subestimar o nível real de risco de inundação;
(e) a maioria dos entrevistados considerou o governo e eles próprios como
igualmente responsáveis pela preparação pessoal; e
(f) menos de 20% tinha conhecimento de um Plano de Emergência Local.

Discute-se a necessidade de focar nas pessoas que vivem nas áreas de maior risco, com
campanhas de comunicação direcionadas à conscientização sobre os riscos, preparação

para perigos e outras implicações das descobertas em termos de estratégias de
comunicação.
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12694
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718345388#

64% das terras agrícolas em risco de poluição por
pesticidas - revelado no mapa global de terras agrícolas em
168 países

Mapa global revela áreas com risco de poluição por pesticidas. Crédito: Professor Associado Federico
Maggi, Dra. Fiona Tang, Universidade de Sydney

O uso global de pesticidas deve aumentar
Um mapa global de terras agrícolas em 168 países revelou que 64% das terras usadas
para agricultura e safras de alimentos estão sob risco de poluição por pesticidas. Quase
um terço dessas áreas são consideradas de alto risco.
O estudo, publicado na Nature Geoscience , produziu um modelo global de mapeamento
do risco de poluição causado por 92 produtos químicos comumente usados em pesticidas
agrícolas em 168 países.

O estudo examinou o risco para o solo, a atmosfera e as águas superficiais e
subterrâneas.
O mapa também revelou que a Ásia abriga as maiores áreas de terra com alto risco de
poluição, com China, Japão, Malásia e Filipinas em maior risco. Algumas dessas áreas são
consideradas nações de “tigela de comida”, alimentando uma grande parte da população
mundial.
A University of Sydney Research Associate e a principal autora do estudo, Dra. Fiona Tang,
disseram que o uso generalizado de pesticidas na agricultura - enquanto aumenta a
produtividade - pode ter implicações potenciais para o meio ambiente e a saúde humana
e animal.
“Nosso estudo revelou que 64% das terras aráveis do mundo estão sob risco de poluição
por pesticidas. Isso é importante porque a literatura científica mais ampla descobriu que a
poluição por pesticidas pode ter impactos adversos na saúde humana e no meio ambiente
”, disse o Dr. Tang.
Os agrotóxicos podem ser transportados para as águas superficiais e subterrâneas por
meio de escoamento e infiltração, poluindo os corpos d'água e reduzindo a usabilidade
dos recursos hídricos.

“Embora as terras agrícolas na Oceania mostrem o menor risco de poluição por pesticidas,
a bacia de Murray-Darling na Austrália é considerada uma região de grande preocupação
devido aos problemas de escassez de água e sua alta biodiversidade”, disse o coautor

Professor Associado Federico Maggi da School of Civil Engineering e do Sydney Institute of
Agriculture.
“Globalmente, nosso trabalho mostra que 34% das áreas de alto risco estão em regiões de
alta biodiversidade, 19% em nações de renda baixa e média-baixa e 5% em áreas com
escassez de água”, disse o Dr. Tang.
Há a preocupação de que o uso excessivo de pesticidas desequilibre a balança,
desestabilize os ecossistemas e degrade a qualidade das fontes de água das quais
humanos e animais dependem para sobreviver.
As perspectivas futuras
Espera- se que o uso global de pesticidas aumente à medida que a população global se
aproxima de 8,5 bilhões até 2030.
“Em um clima mais quente, conforme a população global cresce, o uso de pesticidas
deve aumentar para combater o possível aumento de invasões de pragas e alimentar
mais pessoas”, disse o professor associado Maggi.
Dr. Tang disse: “Embora proteger a produção de alimentos seja essencial para o
desenvolvimento humano, reduzir a poluição por pesticidas é igualmente crucial para
proteger a biodiversidade que mantém a saúde e as funções do solo, contribuindo para a
segurança alimentar.”
O coautor Professor Alex McBratney, Diretor do Sydney Institute of Agriculture da
University of Sydney, disse: “Este estudo mostra que será importante monitorar
cuidadosamente os resíduos anualmente para detectar tendências a fim de gerenciar e
mitigar os riscos dos pesticidas usar."
“Recomendamos uma estratégia global de transição para um modelo agrícola global
sustentável que reduza o desperdício de alimentos e, ao mesmo tempo, reduza o uso de
pesticidas”, afirmam os autores do artigo.
Referência: “Risco de poluição por pesticidas em escala global” por Fiona HM Tang,
Manfred Lenzen, Alexander McBratney e Federico Maggi, 29 de março de 2021, Nature
Geoscience .
Esta pesquisa foi apoiada pelo programa de pesquisa EnviroSphere da University of
Sydney. Os autores declaram não haver conflito de interesses.
FONTE:https://scitechdaily.com/64-of-farmland-at-risk-of-pesticide-pollution-revealed-in-global-map-ofagricultural-land-across-168-countries/?mc_cid=e0bffcace2&mc_eid=713e980ff2#google_vignette
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