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Preparação para a próxima pandemia: primeiras lições do
COVID-19
Por Dante Disparte
COVID-19 causou mais de 109 milhões de casos confirmados , ceifou mais de 2,4 milhões
de vidas e até mesmo colocou nações prósperas e sistemas de saúde bem administrados
de joelhos. Poucos países foram poupados. Mesmo nos Estados Unidos economicamente
poderosos, a tensão entre manter as liberdades sociais e se engajar em esforços de defesa
coletiva contra o vírus levou à politização (por exemplo, uso de máscara, distanciamento
social e recusa da vacina). Infelizmente, os EUA são os que mais sofrem com o vírus em
humanos, com 25,4% do total de casos confirmados e mais de 486.000
mortes. Felizmente, mesmo em nossa hora mais sombria na luta contra o COVID-19 - em
meio a uma previsível onda de inverno - há uma luz no fim do túnel. Pfizer e Moderna
produziram inovações em vacinas com eficácia de 90 por cento ou mais, enquanto a
Johnson & Johnson busca a aprovação de uma vacina de dose única que pode estar
disponível durante o verão. Com mais de 70 milhões de doses distribuídas em todo o
país, cerca de 53 milhões de doses foram administradas, das quais 14 milhões de pessoas
receberam sua segunda injeção, quebrando o congestionamento logístico e da cadeia de
abastecimento que afetou os esforços iniciais de vacinação.
Embora a preparação para a pandemia e a biodefesa tenham tido partidários fervorosos e
claros, a saber, Bill Gates e o primeiro secretário de Segurança Interna, Tom Ridge , o
COVID-19 provou como estávamos mal preparados para combater uma pandemia de 100
anos. Não é muito cedo para tirar lições dessa falta de preparação e coordenação
global. Isso não apenas ajudará os esforços atuais de recuperação, mas também
aumentará a prontidão para que a próxima doença transmissível ou transmitida por

vetores ameace o mundo. Abaixo estão sete áreas de oportunidade para aprender com
nossa resposta ao COVID-19 e melhorar a prontidão para futuros choques pandêmicos.
Restaure a confiança institucional
A saúde pública sempre depende da confiança pública. Isso é especialmente verdadeiro
durante uma emergência de saúde global em que a primeira linha de defesa é a adesão do
público às diretrizes de saúde, incluindo quarentena, observação do distanciamento
social, uso de máscaras e, eventualmente, recebimento de uma vacina. É notável que
durante as pandemias do século 21, os remédios mais eficazes se baseiam em um manual
de centenas de anos. Infelizmente, a luta contra a COVID-19, como os surtos e pandemias
anteriores, sofreu vários reveses perversos, insidiosos e conspiratórios, incluindo
o espectro de ataques cibernéticos que tentam impedir a lucrativa e geopoliticamente
premiada corrida por uma cura ou vacina. Na verdade, os ciber-malvados também têm
como alvo as cadeias de abastecimento de frio à medida que a mobilização de vacinas
começa.
A erosão da confiança pública nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC),
Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), Organização Mundial da Saúde (OMS)
e empresas farmacêuticas em geral já sinalizou a necessidade de reforma. Nos EUA,
os CEOs das principais empresas farmacêuticas, junto com órgãos da indústria, fizeram
promessas públicas de que sua corrida por uma cura não sucumbirá à pressão política,
nem suas empresas economizarão em segurança pública e solidez científica. Vendo uma
tensão entre interesse público, valor para o acionista e reputação corporativa, a indústria
farmacêutica privada parece ter se distanciado da interferência política e enfatizado a
ciência em suas tomadas de decisão. O mesmo temperamento deve ser verdadeiro entre
os líderes políticos que, em uma crise, devem modelar o comportamento que desejam ver
no público. Esses líderes também devem fornecer informações claras e baseadas em fatos,
mesmo que - especialmente se - sejam politicamente inconvenientes.
Fortifique estruturas de alerta precoce
Alguns países, como Cingapura e Coréia do Sul , têm um sistema de alerta precoce de
surto de doença comparativamente mais eficaz. Isso é especialmente verdadeiro no
sudeste da Ásia, onde as pessoas estão acostumadas à ameaça perene das doenças
respiratórias superiores transmissíveis. Muitas dessas doenças foram identificadas e
mitigadas por meio de medidas preventivas, incluindo triagem em aeroportos e portos de
entrada, verificações de temperatura e aceitação social mais ampla do uso de
máscaras. Em parte devido a tais medidas, países com ambientes urbanos lotados,
como Taiwan ou Cingapura tiveram um desempenho comparativamente bom em termos
de infecções por COVID-19, embora o distanciamento social (de 1,80 m ou mais) possa ser
impossível em alguns ambientes, como o transporte público. Esses exemplos demonstram
que a construção de um sistema de defesa contra doenças infecciosas, especialmente
ameaças novas ou emergentes, requer um perímetro externo que funcione como um

verdadeiro sistema de alerta precoce. Os componentes centrais desse sistema de alerta
precoce incluem especialistas em doenças infecciosas destacados, bem como relações
confiáveis entre cientistas e epidemiologistas. Esses especialistas conhecem os sinais
reveladores de que um novo vírus está surgindo e quando soar o alarme - em resumo, a
ciência e os dados devem orientar a tomada de decisão em resposta a surtos potenciais.
Infelizmente, no caso do COVID-19, muitos componentes de tais sistemas de alerta
precoce foram muito tensos, esgotados e politizados, tanto em nível nacional quanto
global. No entanto, na luta contra a chamada “ameaça invisível”, a solidariedade global, a
confiança e o compartilhamento de informações sobre ameaças em tempo real fazem
parte de nossa defesa coletiva. Os Estados Unidos estão mais bem posicionados para
liderar e refortificar essas estruturas de alerta precoce, começando com o fortalecimento
da confiança nas autoridades de saúde pública do país e os recursos adequados para a
luta global contra doenças infecciosas emergentes e transmitidas por vetores. Sempre foi
uma questão de tempo antes de uma nova pandemia ocorreria, e os esforços para
melhorar as defesas pós-COVID-19 deveriam tratar a perspectiva de surtos de doenças
transmissíveis como uma certeza matemática.
Alocação de recursos baseada em ameaças
Um dos enigmas do gerenciamento de risco na preparação para uma pandemia e na
biodefesa é que o risco parece intangível. Além disso, especialistas que alertam sobre o
espectro do contágio são frequentemente dispensados. Vozes proeminentes de Bill Gates,
que soou um alarme claro na Conferência de Segurança de Munique de 2017 , ao
governador Tom Ridge e ao senador Joe Lieberman, que co-presidiu a comissão
bipartidária sobre biodefesa dos EUA e preparação para pandemia , foram amplamente
ignoradas. COVID-19 deve servir como um alerta global, para que os grandes sacrifícios
humanos e econômicos não sejam em vão.
Esperançosamente, o rescaldo do COVID-19 - que ainda pode estar um pouco distante, já
que os EUA lutam com uma terceira onda crescente e o aparecimento de variações
mutantes , que podem prejudicar a eficácia das vacinas - recalibrará a alocação de
recursos para corresponder ao ambiente de ameaça global . Mesmo antes da pandemia
de COVID-19, a alocação de recursos dos EUA para o combate a doenças infecciosas e o
desenvolvimento de biodefesa era lamentavelmente inadequada. Em 2014, os EUA
destinaram US $ 6 bilhões em recursos federais à biodefesa civil, principalmente de
maneira difusa em uma série de programas de pesquisa e desenvolvimento. Da mesma
forma, apesar da ameaça de novas doenças infecciosas dando o “salto mágico” e do
espectro sempre presente de bioterrorismo ou ameaças de laboratório de atores
maliciosos, essa postura defensiva baixa é praticamente a mesma em todo o mundo.
Em termos comparativos, como parcela dos gastos globais com defesa, o complexo
industrial de segurança não aloca recursos quase suficientes com base em ameaças para
mitigar o risco de pandemia, na forma de dinheiro, atenção ou capital humano. Na gestão

de risco da aviação, existe um processo de captura de quase acidentes. Com essa medida,
quando se trata de riscos zoonóticos emergentes, os cientistas identificaram 200
zoonoses e viram seis registradas como uma Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional de acordo com a classificação de emergência da OMS. Destes, três foram
coronavírus, sugerindo que era apenas uma questão de tempo até que um atingisse
proporções pandêmicas. Considerando a quantidade de dinheiro gasta para sustentar a
economia dos EUA e fornecer alívio direto aos cidadãos (mais de US $ 5,7 trilhões em
intervenções econômicas até agora), o pré-investimento na prevenção de doenças
infecciosas e maneiras significativas de quebrar a cadeia de transmissão são claramente
melhores investimento do que os esforços ex-post para lidar com uma nova crise
zoonótica de saúde.
Ciência na sala de guerra
Há um ditado nos círculos de gestão que diz que se você não mede algo, você não pode
gerenciar. No combate à disseminação do COVID-19, os dados e a ciência devem ser os
elementos mais críticos da tomada de decisão. Infelizmente, o vazio de informações
confiáveis em tempo real foi um desafio global durante a crise do COVID-19. Isso tem sido
particularmente verdadeiro nos Estados Unidos, onde diferentes estados têm buscado
diferentes graus de transparência, precisão, responsabilidade e, criticamente,
metodologias, no que diz respeito à notificação de taxas de infecção e vítimas. Em alguns
casos, os baixos níveis de processos tecnológicos, como os limites das planilhas do
Excel ou o espectro de erros de digitação, criaram relatórios e cálculos incorretos sobre o
número de casos confirmados, bem como a prevalência de disseminação pela
comunidade.
Outro grande desafio na corrida por uma vacina tem sido os primeiros sinais, muitas vezes
errôneos, em torno da eficácia dos tratamentos e drogas experimentais ou vacinas. O
mundo embarcou em nada menos que uma corrida espacial de vacinas para encontrar
uma cura eficaz para COVID-19, com alguns países, como a Rússia, reivindicando a vitória
no início, embora os ensaios clínicos tenham sido escassos ou não pudessem apoiar
a eficácia e segurança com dados. Infelizmente, mesmo diante de uma ameaça global, a
tendência de nacionalismo econômico e contenção impede a colaboração global e a
solidariedade na corrida por uma vacina e sua disponibilidade global. Isso é verdadeiro
para a tarefa vital de construir o tipo de cadeias de suprimentos integradas que são
necessárias para o fornecimento de máscaras N95 salvadoras e equipamentos médicos,
bem como as cadeias de suprimento de frio de alto funcionamento necessárias para
distribuir vacinas em escala global. A menos que haja uma grande coordenação na gestão
da cadeia de abastecimento de frio, provavelmente liderada pela capacidade logística dos
EUA, o advento de uma vacina pode ser um passe de aveia para muitos países onde os
países pobres que representam a maior parte da população mundial podem pagar
o preço mais alto do nacionalismo de vacina.
Tecnologia de preservação de privacidade

Embora tenhamos muitas ferramentas tecnológicas que podem ajudar a controlar uma
crise de saúde pública, essas ferramentas só são benéficas se as tecnologias forem
confiáveis e prontamente implantadas. A falta geral de compartilhamento confiável de
informações sobre ameaças em tempo real, rastreamento de contatos e dados de
prevalência da comunidade durante esta pandemia significa que as pessoas e as
autoridades de saúde pública estão voando às cegas na luta contra o COVID-19 ou estão
confiando em relatórios retrospectivos de casos confirmados. Esse tipo de relatório tem
sido particularmente atormentado por problemas: gargalos de teste persistentes, testes
de falso positivo, a natureza assintomática de muitos casos e atrasos nos resultados dos
testes de relatório, todos apresentam desafios para a montagem de uma resposta eficaz e
confiável. A lacuna nas tecnologias em escala populacional para facilitar o
compartilhamento aberto de informações, incluir sintomas de COVID-19 de autorrelato de
forma a preservar a privacidade é uma clara vulnerabilidade nacional e global. A falta de
tecnologias confiáveis e onipresentes nas mãos dos cidadãos norte-americanos confundia
a tomada de decisões de risco-recompensa em tempo real no nível doméstico.
Jogar whack-a-mole com o alvo móvel de um ressurgimento de COVID-19 (incluindo o
espectro de variantes em rápida evolução) sem um painel COVID-19 nacional confiável
tem dificultado a contenção, mitigação e compartilhamento de informações de saúde
pública. Na ausência de dados confiáveis e em tempo real sobre a prevalência de COVID19 na comunidade, a suposição é que todos são uma ameaça potencial, o que torna a
opção de bloqueio "nuclear" necessária, apesar de seus efeitos economicamente
prejudiciais, especialmente nos mais vulneráveis pessoas e setores. Aqui está a diferença
entre risco e incerteza: o risco é mensurável, a incerteza não, e é por isso que esta última
é um fator de pânico, paralisia e medo. Estas são as mesmas condições que atingiram
muitas partes do país, como EUA
Na verdade, à medida que as vacinas são gradualmente aprovadas, não obstante os
efeitos deletérios do nacionalismo vacinal , conter COVID-19 exigirá a maior campanha
de vacinação da história dos Estados Unidos. Assim como acontece com os cartões de
vacinação contra a febre amarela exigidos nos portos de entrada em vários países , a
perspectiva de passaportes de saúde sendo atualizados a partir de cartões analógicos de
risco, que podem ser perdidos ou falsificados, é outra oportunidade para alavancar a
tecnologia. Aqui, também, o advento da tecnologia de preservação da privacidade na
forma de passaportes eletrônicos portáteis pode fornecer proteções individuais e
garantias de saúde para a comunidade, à medida que superamos nossas apreensões para
voltar ao normal. Cinco grandes companhias aéreas estão adotando seu
próprio passaporte eletrônico como uma pré-condição potencial para o embarque, junto
com testes rápidos para aumentar a triagem do aeroporto potencialmente porosa ou
garantias fornecidas pelo viajante sobre a saúde pré-viagem. Até que as autorizações em
escala populacional sejam fornecidas, restaurar a confiança e os negócios normais pode
resultar em duas populações sendo atendidas: um grupo que pode fornecer alta garantia
de imunidade COVID-19 pode ter permissão para retomar uma aparência de atividades

normais, enquanto o outro pode ter dificuldades com restrições até que a corrente de
transmissão seja rompida.
Capacidade de aumento de vítimas em massa
Há uma tensão fundamental entre emergências de saúde pública - e sua necessidade
resultante de defesa coletiva contra uma pandemia - e saúde privatizada. A definição de
risco moral é o comportamento de assumir riscos sem arcar com as consequências do
risco. A vulnerabilidade de um sistema de saúde público dos EUA desigual e mal
preparado, onde mais de 26 milhões de pessoas estão funcionalmente fora do sistema
(sem seguro ou com cobertura insuficiente), foi revelada durante a pandemia COVID19. Não só a escassez de material de equipamentos salva-vidas como ventiladores e
equipamentos de proteção individual (EPI) - entre outros suprimentos essenciais ameaçou os profissionais de saúde da linha de frente, mas também muitas vezes
condenou à morte aqueles com condições tratáveis.
Há uma necessidade clara de melhorar a capacidade de surto de atendimento de
emergência universalmente acessível para responder a eventos de vítimas em massa. O
perímetro nacional de emergência de saúde deve atingir 100 por cento da população dos
EUA, particularmente ao combater a propagação de uma doença infecciosa ou responder
a um evento de risco biológico em larga escala ou outra ameaça de morte em massa. Os
profissionais de gerenciamento médico e de emergência na linha de frente, entretanto,
nunca devem passar por uma escassez de suprimentos previsivelmente necessários e que
salvam vidas. Enviar profissionais de saúde para lutar contra COVID-19 com EPI mal
ajustado, reutilizado ou patchwork é equivalente a enviar soldados para a batalha sem
armadura ou armadura. De acordo com esta analogia de combate,
Acelerador público-privado
Se e quando o mundo soar como tudo limpo no COVID-19 e a economia global retornar a
uma nova normalidade, uma dívida geracional de gratidão será devida aos cientistas e
profissionais médicos. A pandemia, como as crises globais anteriores, confundiu os limites
entre os recursos públicos e privados. Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, os
poderes governamentais geralmente reservados para tempos de guerra foram usados
para obrigar o balanço do setor privado a dar uma entrada no bem maior. Embora
algumas empresas tenham respondido a este apelo de forma afirmativa e por sua própria
vontade, outras serão obrigadas pela Lei de Produção de Defesa, sem perceber que
proteger seu balanço patrimonial em meio ao colapso econômico total seria uma
reputação que mancha a vitória de Pirro. Isso é especialmente verdadeiro considerando a
escala do apoio do contribuinte que foi implantado nos EUA em uma mobilização sem
precedentes dos recursos financeiros do governo para evitar demissões em massa,
fechamentos de negócios e ruína econômica.

Ao todo, a resposta econômica ao COVID-19 derrubou as já perigosas taxas da dívida dos
EUA em relação ao PIB a patamares estratosféricos nunca vistos desde a Segunda Guerra
Mundial. Com a dívida nacional projetada para ser maior do que o tamanho da economia
dos EUA, o pagamento inicial da resposta e recuperação do COVID-19 exigirá
compromissos de gerações para garantir a resiliência nacional em face de ameaças
futuras. Uma abordagem público-privada para catalisar a resiliência nacional e global a
ameaças emergentes de grande escala, como as mudanças climáticas, preparação para
pandemia e biodefesa, entre outros, seria um uso mais eficaz dos recursos do que abordar
um evento catastrófico sem um plano. A Operação Warp Speed, o nome de guerra para a
corrida americana pela cura, mobilizou o que é ostensivamente a busca mais rápida de
uma vacina segura na história e também mostrou os benefícios da colaboração social
proposital. Os EUA não estão sozinhos nessa busca. Se esse tipo de acelerador de
inovação não fosse uma proposição de soma zero para cada país, mas sim uma
capacidade globalmente compartilhada e pré-financiada imune a restrições de
propriedade intelectual corporativa e interesses nacionais, o potencial para amplos
benefícios sociais seria sem precedentes.
Conclusão
O terrível tributo humano, econômico e sociopolítico da pandemia COVID-19 leva a um
esforço de guerra. Em vez de combater esta doença em solidariedade global, muitos
países e regiões optaram por agir sozinhos, ignorando a realidade de que, contra uma
ameaça invisível como uma nova doença zoonótica, fronteiras nacionais porosas que
dependem das artérias do comércio, integração e globalização, oferecerá pouca
defesa. Algumas das capacidades estabelecidas em resposta ao COVID-19 devem
permanecer em vigor, incluindo e especialmente reforçadas estruturas de alerta precoce
que podem servir como um proverbial tripwire de que um novo vírus, doença transmitida
por vetor ou outra ameaça biológica surgiu. Esses sistemas de alerta precoce são uma
estrutura global em que todos os países devem contribuir e acreditar. assim que as
tendências de vacinas e nacionalismo de recursos forem superadas, os países devem
perceber que, em face da pandemia e outras ameaças globais, somos tão fortes quanto o
elo mais fraco. A liderança dos EUA no fortalecimento da cadeia de resiliência à pandemia
será um catalisador vital para garantir que o mundo esteja preparado para o próximo e
que as lições caras do COVID-19 preparem as gerações futuras.
A ciência, juntamente com o gasto público focado ou a demanda garantida por bilhões de
vacinas, produziu vários avanços em tempo recorde, em comparação com os 12 a 18
meses típicos necessários para desenvolver uma nova vacina. Esta capacidade de
desenvolvimento rápido de vacina não deve ser dissolvida uma vez que COVID-19 seja
contido, especialmente porque muitos países em desenvolvimento contarão com
assistência internacional coordenada para conter surtos domésticos e prevenir que
mutações ultrapassem as fronteiras nacionais. COVID-19 tem muitas semelhanças com
outras ameaças globais, como mudanças climáticas, severa desigualdade de renda e
polarização social. Como o COVID-19, responder a essas ameaças exigirá uma abordagem

social, trocas nas linhas públicas e privadas e uma liderança pública confiável que as
pessoas seguirão.
FONTE:https://www.brookings.edu/research/preparing-for-the-next-pandemic-early-lessons-from-covid-19/

OMS lança novo plano de resposta à Covid-19
A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou o Plano Estratégico de Preparação e
Resposta para a pandemia de Covid-19. A agência precisa de US$ 1,96 bilhão para cumprir
seus objetivos, incluindo US 1,2 bilhão para o Acelerador ACT, que investe no
desenvolvimento de vacinas, testes e tratamentos para o vírus.
O Plano tem seis objetivos, incluindo
exposição e combater a desinformação.

suprimir

a

transmissão, reduzir

a

Acesso
A estratégia também quer proteger os mais vulneráveis, reduzir a morte e
doença causadas pelo vírus e acelerar o acesso equitativo a novas ferramentas, incluindo
vacinas, diagnósticos e terapêuticas

Declaração
Esta sexta-feira, a OMS lança uma nova declaração focada na igualdade da vacina.
Tedros disse que está animado com o apoio que o documento recebeu de centenas de
organizações e milhares de pessoas. Trabalhadores da saúde, agências internacionais,
grupos religiosos, movimentos juvenis, entidades esportivas e atletas assinaram a
declaração.
O documento apela à ação de vários grupos, incluindo líderes políticos, fabricantes de
vacinas, órgãos reguladores, ministérios da saúde e governos.
No início do ano, a agência fez um apelo para garantir que a vacinação dos profissionais de
saúde estivesse em curso em todos os países nos primeiros 100 dias do ano.
Agora, a meio do caminho, Tedros diz que o mundo fez progressos e está “se aproximando
de cumprir a promessa de igualdade de vacinas.”
O tema estará na agenda da reunião de líderes do G7 e na Conferência de Segurança de
Munique, que acontecem esta sexta-feira.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741982

O relatório de saúde da coalizão climática de 2021: os
impactos das mudanças climáticas na saúde pública
O Climate Coalition Health Report aborda os graves problemas de saúde relacionados às
mudanças climáticas, que lembram a necessidade de reduzir rapidamente as emissões de
gases de efeito estufa e alcançar uma economia de carbono zero. É somente por meio de
uma ação global bem-sucedida para reduzir as emissões que deteremos as mudanças
climáticas - e devemos reduzir nossas emissões como nossa contribuição. A adaptação
terá um papel central na redução dos impactos climáticos e, portanto, dos efeitos na
saúde. Os co-benefícios para a nossa saúde no combate às mudanças climáticas incluirão
um ar mais limpo, melhor bem-estar e uma redução da pressão exercida sobre o NHS. Se,
por exemplo, apenas um quarto da população da Inglaterra pedalasse regularmente e
houvesse um uso generalizado de bicicletas elétricas, a mortalidade por todas as causas
(total de mortes por qualquer causa) poderia cair 11%.
O relatório mostra que aproximadamente 1,8 milhão de pessoas no Reino Unido estão
vivendo em áreas com risco significativo de inundação - um número que pode aumentar
para 2,6 milhões em 2050. Quase 12 milhões de pessoas no Reino Unido também estão
perigosamente vulneráveis a futuras ondas de calor do verão, particularmente idosos ou
pessoas com problemas de saúde pré-existentes, como diabetes ou doenças cardíacas. Se
os tomadores de decisão se comprometerem a tomar medidas urgentes e decisivas,
viveremos vidas mais saudáveis, com ar mais limpo e mais espaços verdes. É somente por
meio de uma ação global bem-sucedida para reduzir as emissões que deteremos as
mudanças climáticas - e devemos reduzir nossas emissões como nossa contribuição.
FONTE:https://static1.squarespace.com/static/58b40fe1be65940cc4889d33/t/60216eb1006e531e01308c
ed/1612803831486/The+Climate+Coalition+Health+Report+2021+Download

Um plano de seis pontos para proteger nossos filhos
A coordenação global é urgentemente necessária para evitar que a crise do COVID-19 se
transforme em uma crise dos direitos da criança.

Na esteira da crise COVID-19, governos em todo o mundo mobilizaram bilhões de dólares
para salvar suas economias. Mas há outra perda iminente e devastadora se não agirmos:
uma geração perdida de crianças.
O progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
está retrocedendo e as crianças continuam pagando o preço mais alto. Sem uma ação
global coordenada para prevenir, mitigar e responder aos efeitos da pandemia, as
consequências para as crianças agora e para o futuro de nossa humanidade compartilhada
serão graves.
Este plano de seis pontos propõe um conjunto de ações práticas e concretas para reunir o
mundo em torno de uma causa comum: a realização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e da Convenção sobre os Direitos da Criança.
Para isso, os tomadores de decisão devem começar por ouvir as crianças e jovens e incluílos na tomada de decisões. São eles - especialmente meninas; crianças em situação de
pobreza, exclusão ou violência; pessoas com deficiência; crianças afetadas ou deslocadas
por crises humanitárias; e crianças sem cuidados dos pais - que viverão com o impacto
desta pandemia nas próximas décadas. UNICEF apela para uma ação global para:
1. Garantir que todas as crianças aprendam, inclusive eliminando a exclusão digital
Em seu auge, o fechamento de escolas em todo o país interrompeu o aprendizado de 91
por cento dos alunos em todo o mundo. As crianças marginalizadas sofrem o fardo mais
pesado: cerca de 463 milhões de jovens não conseguiram acessar o ensino remoto
durante o fechamento das escolas. Além disso, fechamentos anteriores demonstram que
as crianças que ficam fora da escola por longos períodos, especialmente meninas, têm
menos probabilidade de retornar.
O UNICEF pede aos governos e aos nossos parceiros:







Priorizar a reabertura de escolas: Tomar todas as medidas possíveis para reabrir
escolas com segurança e mantê-las abertas.
Aumentar o financiamento da educação e garantir acesso igual a uma educação de
qualidade e sem violência para que todas as crianças aprendam. Isso exigirá um
enfoque nas crianças mais marginalizadas, incluindo meninas, crianças sob
ataque e em trânsito , crianças com deficiência e crianças que vivem em
comunidades rurais ou sem acesso à Internet.
Elimine a exclusão digital conectando todas as crianças e jovens à Internet até
2030 e alcançando 3,5 bilhões de crianças e jovens com aprendizagem online
segura, de qualidade, acessível e equitativa.
Proteja escolas e locais de aprendizagem contra ataques e responsabilize os
autores desses ataques.

2. Garantir o acesso aos serviços de saúde e nutrição e tornar as vacinas acessíveis e
disponíveis para todas as crianças
Uma crise de sobrevivência infantil se aproxima, com as crianças em maior risco de fome e
doenças agora vendo seus já frágeis sistemas de saúde e alimentação se dobrarem sob a
pressão de COVID-19. Uma resposta fragmentada e injusta tanto para o tratamento
quanto para a vacinação contra COVID-19 só pode prolongar a pandemia .
O UNICEF pede aos governos e aos nossos parceiros:









Garantir urgentemente a continuidade dos principais serviços de saúde e nutrição
para crianças e jovens - especialmente a vacinação de rotina, priorizando os mais
difíceis de alcançar.
Unam-se para combater a disseminação da desinformação e reconquistar a
confiança na vacinação de rotina.
Colete dados desagregados por gênero, idade e deficiência sobre crianças e jovens,
inclusive para aqueles que contrataram COVID-19, e invista em pesquisas para
entender melhor seu impacto em sua saúde e bem-estar.
Garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso igual e acessível independentemente de onde vivam - aos diagnósticos, terapêuticas e vacinas
COVID-19 como parte de um pacote abrangente de cuidados essenciais.
Garantir que qualquer novo financiamento expanda o acesso a outros serviços
essenciais de saúde para crianças e jovens, incluindo treinamento e apoio a
profissionais de saúde.

3. Apoiar e proteger a saúde mental de crianças e jovens e acabar com o abuso, a
violência de gênero e a negligência na infância
O mundo está acordando para a extensão - e impactos duradouros - do abuso infantil e da
negligência. Mas a crise do COVID-19 apenas exacerbou a violência, a exploração e o
abuso, já que as crianças são excluídas dos principais serviços de apoio e, ao mesmo
tempo, sofrem o estresse adicional imposto às famílias em crise. As meninas são
particularmente vulneráveis, com o casamento infantil e a gravidez na adolescência já em
ascensão.
O UNICEF pede aos governos e aos nossos parceiros:




Integrar a saúde mental infantil sustentável e o financiamento de apoio
psicossocial em todas as respostas humanitárias globais e se comprometer a
aumentar o financiamento plurianual para melhor atender às necessidades de
proteção de crianças em crise.
Priorizar a prevenção e resposta à violência de gênero na ação humanitária global,
aumentando o financiamento para intervenções específicas de gênero.



Investir em saúde mental com perspectiva de gênero e apoio psicossocial para
crianças, jovens e seus cuidadores:
 Ofereça apoio aos pais a todos aqueles que precisam e fortaleça as linhas
de apoio à criança e outros mecanismos de denúncia focados na criança.
 Designar trabalhadores e serviços de serviço social formal e informal inclusive para violência de gênero, proteção infantil e serviços de saúde
sexual e reprodutiva - como essenciais.

Investir em saúde mental com perspectiva de gênero e serviços de apoio psicossocial
para crianças, adolescentes e seus cuidadores, inclusive por 4. Aumentar o acesso à água
potável, saneamento e higiene e abordar a degradação ambiental e as mudanças
climáticas
O COVID-19 pode não ter sido causado diretamente pelas mudanças climáticas, mas há
fortes ligações apontando para a degradação ambiental como um fator de risco
subjacente comum. O acesso não confiável à água potável devido às mudanças no clima
também limita a capacidade das pessoas de praticar medidas de higiene que salvam vidas,
como lavar as mãos. Nossa vulnerabilidade a esta pandemia só ressaltou o risco de não
tomarmos medidas imediatas para nos proteger contra a degradação ambiental e as
mudanças climáticas.
O UNICEF pede aos governos e aos nossos parceiros:









Garantir o acesso universal à água potável e à lavagem das mãos para crianças e
famílias por meio de políticas nacionais, cooperação do setor privado,
envolvimento da comunidade e iniciativas de mudança de comportamento.
Investir em serviços de água, saneamento e higiene resilientes ao clima (WASH)
em casas, escolas, hospitais e espaços públicos para preparar as comunidades para
futuras pandemias e outros choques.
Integrar os direitos da criança nas principais estratégias nacionais de mudança
climática e adaptação, políticas e documentos de planejamento, incluindo as
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Planos Nacionais de
Adaptação (NAPs), bem como planos e orçamentos de resposta e recuperação do
COVID-19.
Continuar a perseguir, implementar e monitorar as metas climáticas e ambientais
definidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no Acordo de Paris.
Ensine crianças e jovens sobre mudanças climáticas, meio ambiente e consumo e
produção responsáveis e sustentáveis.

5. Reverter o aumento da pobreza infantil e garantir uma recuperação inclusiva para
todos
A crise econômica causada pela COVID-19 ameaça atingir as crianças com mais força, com
o número de crianças vivendo abaixo de suas linhas de pobreza nacionais estimadas em
140 milhões até o final do ano. As crises econômicas costumam ser seguidas de cortes nos

gastos do governo, inclusive em programas para crianças. Se o mundo repetir esse padrão
na esteira do COVID-19, a pobreza e a privação entre as crianças continuarão a aumentar,
mesmo depois que a crise imediata passar. Um plano de recuperação inclusivo é
fundamental para evitar que um número incontável de crianças atinja níveis de pobreza
nunca vistos por muitos anos.
A UNICEF pede aos governos para:




Organizar recursos globais para garantir uma recuperação inclusiva e com
perspectiva de gênero e apoiar as respostas fiscais nacionais que priorizam as
crianças e suas famílias:
 Manter ou aumentar os compromissos de ajuda externa, identificando
novas opções de financiamento específicas ao contexto e direcionar o
financiamento para os países mais afetados e menos capazes de aceitar
novos empréstimos.
 Agir sobre o alívio da dívida, incluindo a extensão da suspensão do serviço
da dívida atual aos países de renda média. Assegurar uma ação coordenada
cobrindo todos os credores para reestruturar e, quando necessário, reduzir
a dívida.
 Incluir investimento em serviços essenciais para crianças e jovens como
parte de pacotes de estímulo doméstico e evitar gastos existentes com as
crianças mais vulneráveis.
Expandir programas de proteção social resilientes para as crianças mais
vulneráveis e suas famílias, incluindo transferências de dinheiro para todas as
crianças e serviços amigos da criança, como creches acessíveis e de qualidade.

6. Redobrar os esforços para proteger e apoiar as crianças e suas famílias que vivem em
meio a conflitos, desastres e deslocamento
Mesmo antes da pandemia, 2020 foi definido para ver mais pessoas que precisam de
ajuda humanitária. COVID-19 agravou as vulnerabilidades de crianças migrantes,
deslocadas e refugiadas, bem como das que vivem em países afetados por crises. E, seja o
resultado de um conflito ativo ou de novas restrições à pandemia, está se tornando mais
difícil alcançar as crianças mais vulneráveis com serviços essenciais que salvam vidas . A
COVID-19 não deve se tornar uma desculpa para desviar a atenção dessas crianças.
A UNICEF pede aos governos para:




Aumentar e manter o financiamento para emergências para evitar crises múltiplas,
catastróficas e prolongadas e para salvar vidas de crianças, aliviar seu sofrimento e
preservar sua dignidade. Em todas as respostas humanitárias, priorize os direitos
da criança e a proteção da criança, em linha com os compromissos essenciais para
a criança .
Garantir o acesso humanitário imediato e desimpedido.







Acabar com os ataques a crianças e à infraestrutura civil crítica para sua
sobrevivência, como água, saneamento e instalações e pessoal de
saúde. Responsabilize os perpetradores desses ataques.
Incluir crianças deslocadas internamente, refugiadas e migrantes nos sistemas,
políticas e planos nacionais - começando com os esforços de recuperação e
resposta do COVID-19.
Lute contra o vírus, não entre si. Implementar e apoiar o apelo do Secretário-Geral
das Nações Unidas para um cessar-fogo global.


meio de escolas, serviços sociais e comunidades.

O que o UNICEF está fazendo para apoiar as crianças durante o COVID-19?
Nossa resposta ao coronavírus deve reimaginar um mundo adequado para cada criança. A
história mostra que o UNICEF, junto com seus parceiros, tem experiência e alcance para
melhorar a vida de milhões de crianças e suas famílias. Estivemos lá durante a crise de
refugiados pós-Segunda Guerra Mundial - e respondemos a todos os desastres naturais,
conflitos armados, fome e doenças desde então.
E estamos aqui agora, em 192 países e territórios, trabalhando com comunidades,
governos e parceiros para desacelerar a disseminação do COVID-19 e minimizar os
impactos sociais e econômicos sobre as crianças e suas famílias. Nós somos:












Trabalhar com governos, autoridades e parceiros globais de saúde para garantir
que suprimentos vitais e equipamentos de proteção cheguem às comunidades
mais vulneráveis.
Priorizando a entrega de medicamentos, nutrição e vacinas que salvam vidas, e
trabalhando em estreita colaboração com governos e redes de logística para
mitigar o impacto das restrições de viagens na entrega desses suprimentos inclusive apoiando a iniciativa COVAX e preparando-se para uma vacina COVID-19 .
Trabalhar com parceiros para distribuir urgentemente água, saneamento e
instalações de higiene para as comunidades mais vulneráveis.
Garantir a continuidade dos principais serviços de saúde e nutrição - incluindo
vacinação de rotina - com foco nas crianças mais vulneráveis.
Distribuir mensagens vitais de saúde pública e conselhos para retardar a
transmissão do vírus e minimizar a mortalidade.
Apoiar governos para priorizar escolas em seus planos de reabertura e tomar todas
as medidas possíveis para reabrir com segurança.
Fornecer aconselhamento e apoio aos pais, responsáveis e educadores para apoiar
o aprendizado doméstico e à distância, onde as escolas permanecem fechadas, e
trabalhar com parceiros para projetar soluções educacionais inovadoras.
Trabalhar com parceiros para eliminar a exclusão digital e levar conectividade com
a Internet a 3,5 bilhões de crianças e jovens até 2030.










Fornecer orientação aos empregadores sobre a melhor forma de apoiar os pais
que trabalham e projetar novas soluções de proteção social que garantam que as
famílias mais pobres tenham acesso a fundos essenciais.
Proporcionar aprendizagem entre pares e compartilhamento de informações entre
crianças, adolescentes e jovens para apoiar sua saúde mental e combater o
estigma, a xenofobia e a discriminação.
Trabalhar com governos, autoridades e outros parceiros para garantir os direitos
da criança e as medidas de proteção da criança estão incorporados na resposta
COVID-19 imediata e no planejamento de recuperação de longo prazo.
Intensificar nosso trabalho com crianças refugiadas e migrantes e pessoas afetadas
por conflitos para garantir que sejam protegidas contra COVID-19.
Apoiar a participação infantil significativa no desenvolvimento e implementação de
programas que atendam ao COVID-19.

FONTE:https://www.unicef.org/coronavirus/six-point-plan-protect-children

Desalojamento: deslocamento urbano no século 21
Este relatório destaca como as avaliações de risco precisam se tornar parte integrante do
planejamento urbano e apresenta uma ferramenta original que permite às autoridades
locais avaliar o risco de deslocamento de desastre em sua área urbana. Ele se concentra
no potencial das estratégias de planejamento urbano para estabelecer ambientes
propícios nos quais os cidadãos participem da gestão do risco de deslocamento de
desastres.
A ferramenta apresentada identifica os motores e gatilhos de deslocamento, bem como
áreas vulneráveis e populações urbanas com maior risco de deslocamento. Ele avalia a
disponibilidade de dados, governança urbana, capacidade de gestão de risco de desastres
e iniciativas para mitigar o deslocamento e garantir soluções duráveis para as pessoas
afetadas. O relatório apresenta práticas promissoras de diferentes cidades ao redor do
mundo para destacar como essas formas de engajamento contribuem para abordagens de
toda a sociedade à resiliência urbana.
FONTE:https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_AnalyticalFramework_final.pdf

Relatório da ONU detalha plano para resolver emergências
planetárias
Pesquisa destaca ligações entre crises do clima, biodiversidade e poluição; secretáriogeral pede ações urgentes de toda a sociedade; países gastam entre US$ 4 a 6 trilhões
por ano em subsídios que prejudicam o meio ambiente.
O mundo pode transformar sua relação com a natureza e enfrentar as crises simultâneas
do clima, biodiversidade e poluição para garantir um futuro sustentável e prevenir futuras
pandemias.
Essa é a principal conclusão de um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, Pnuma. O estudo publicado esta quinta-feira oferece um plano
abrangente para lidar com a “tripla emergência”.
Três crises
A pesquisa explica como avanços na ciência e na formulação de políticas podem abrir um
caminho para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, até 2030
e promover um mundo neutro em carbono até 2050.
Na apresentação do relatório, o secretário-geral, António Guterres, disse que “é hora de
reavaliar e redefinir a relação com a natureza”. Para o chefe da ONU, a pesquisa pode
ajudar nessa missão.
Guterres contou que, em todo o mundo, os humanos estão degradando o meio ambiente
em terra e no mar. Segundo ele, “os governos ainda estão pagando mais para explorar a
natureza do que para protegê-la.”
Globalmente, os países gastam entre US$ 4 a 6 trilhões por ano em subsídios que
prejudicam o meio ambiente.
Ação
As três crises exigem ações urgentes de toda a sociedade, incluindo organizações
internacionais, empresas, cidades e indivíduos.
Para Guterres, “as escolhas das pessoas são importantes.” Cerca de dois terços das
emissões globais de CO2, por exemplo, estão direta ou indiretamente ligadas às famílias.
O relatório mostra que a economia global cresceu quase cinco vezes nas últimas cinco
décadas, mas a um custo enorme para o meio ambiente global. Ele lembrou que a Terra
caminha para mais de 3º C de aquecimento global neste século.

O fardo recai desproporcionalmente sobre as mulheres, que representam 80% dos
deslocados devido às alterações climáticas. Mais de 1 milhão dos cerca de 8 milhões de
espécies vegetais e animais do planeta estão em risco de extinção.
As doenças causadas pela poluição do ar causam em torno de 6,5 milhões de mortes
prematuras todos os anos. E a água poluída mata mais 1,8 milhão, principalmente
crianças.
Ao mesmo tempo, 1,3 bilhão de pessoas continuam pobres e cerca de 700 milhões
passam fome.
Para Guterres, “a única resposta é o desenvolvimento sustentável que eleva o bem-estar
das pessoas e do planeta.”
Soluções
O relatório aponta várias maneiras de atingir essa meta. Os governos, por exemplo,
podem incluir capital natural em medidas de desempenho econômico.
Também podem desencorajar a agricultura que destrói a natureza, colocar um preço no
carbono e transferir subsídios de combustíveis fósseis para soluções de baixo carbono.
Guterres diz que o resultado final deve transformar a forma como os humanos valorizam a
natureza, refletindo seu verdadeiro valor em todas as políticas, planos e sistemas
econômicos.
Em 2021, acontece uma série de conferências ambientais internacionais importantes,
começando com a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, na próxima semana.
Guterres também destacou que, na sexta-feira, os Estados Unidos regressam ao Acordo
de Paris sobre mudanças climáticas.
O secretário-geral disse que, com o compromisso do presidente norte-americano
Joe Biden de ter emissões líquidas zero até 2050, os países que representam dois terços
da poluição global de carbono estão agora comprometidos com essa meta.
Agora, Guterres diz que é preciso “tornar essa coalizão verdadeiramente global e
transformadora.” Segundo ele, o mundo está “ficando sem tempo para limitar o aumento
da temperatura a 1,5 graus Celsius e criar resiliência aos impactos que virão.”
Investimento
Com uma grande onda de investimentos para revitalizar as economias durante
a pandemia, a pesquisa destaca uma oportunidade para aturar de forma urgente e
ambiciosa.
Em comunicado, a diretora executiva do Pnuma, Inger Andersen, disse que “ao mostrar
como a saúde das pessoas e a natureza estão interligadas, a crise da Covid-19 revelou
a necessidade de uma mudança radical na forma como se vê e valoriza a natureza.”

A chefe da agência da ONU disse que refletir esse valor na tomada de decisões, sejam
pessoais ou políticas, pode “trazer uma mudança rápida e duradoura em direção à
sustentabilidade para as pessoas e o meio ambiente.”
Segundo Andersen, “os planos de ‘recuperação verde’ para as economias atingidas pela
pandemia são uma oportunidade imperdível de acelerar a transformação.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741952

Diretora executiva do Pnuma alerta para emergência
climática e modelo para futuro sustentável
Em artigo, Inger Andersen* cita o relatório "Fazendo as pazes com a natureza", que
reúne todas as evidências do declínio ambiental a partir dos maiores levantamentos
globais científicos, com as ideias mais avançadas sobre como revertê-lo.
Mesmo em meio a pandemia, 2021 pode ser o ano em que fizemos as pazes com a
natureza e começamos a recuperar o planeta.
Na medida em que a Covid-19 vira nossas vidas de cabeça para baixo, uma crise mais
persistente demanda ação urgente em escala global. Três crises ambientais – mudanças
climáticas; perda e colapso da natureza; poluição do ar, do solo e da água – somam-se à
emergência planetária que irá causar, no longo prazo, mais dor do que a Covid-19.
Durante anos, cientistas têm detalhado como a humanidade está degrandando a terra e
os sistemas naturais. Ainda assim, as ações que estamos tomando – de governos e
instituições financeiras a empresas e indivíduos – são muito menores do que é necessário
para proteger as atuais e futuras gerações de um planeta estufa, assolado por extinções
massivas das espécies e água e ar envenenados.
Em 2020, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, anunciou que,
apesar da queda nas emissões de gases de efeito estufa provocada pela pandemia, o
mundo continua seguindo para um aquecimento global acima de 3 graus Celsius neste
século.
Neste mês, o Relatório Dasgupta nos lembrou o que o Pnuma tem alertado há tempos: o
estoque per capita de capital natural – recursos e serviços que a natureza dá para a
humanidade – caiu 40% em apenas duas décadas. E sabemos que um número assustador
de 9 a cada 10 pessoas em todo o mundo respira ar poluído.
Encontrar respostas para problemas tão gigantescos é complexo. Leva tempo. Mas peritos
têm desenvolvido soluções. O racional econômico é claro. E os mecanismos e instituições
para implementá-los já existem. Não há mais desculpas.

Neste ano, a ONU reunirá governos e outros atores para conversas decisivas sobre ação
climática, biodiversidade e degradação da terra. A Covid-19 tem atrasado estas cúpulas e
complicado suas preparações. Novamente, isto não é desculpa para a inércia. Estes
encontros devem mostrar que o mundo finalmente leva a sério o enfrentamento da nossa
emergência planetária.
Para guiar os tomadores de decisão rumo à ação necessária, a ONU lançou o relatório
"Fazendo as pazes com a natureza". Ele reúne todas as evidências do declínio ambiental a
partir dos maiores levantamentos globais científicos, com as ideias mais avançadas sobre
como revertê-lo. O resultado é um modelo para um futuro sustentável que possa garantir
o bem estar humano num planeta saudável.
Nossos desafios ambientais, sociais e econômicos estão interligados. Eles devem ser
enfrentados juntos. Por exemplo, não podemos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, incluindo o fim da pobreza até 2030, se as mudanças climáticas e o colapso
de ecossistemas estão comprometendo o abastecimento de água e alimentos nos países
mais pobres do mundo. Não temos escolha a não ser transformar nossas economias e
sociedades, valorizando a natureza e colocando a saúde dela no centro de todas as nossas
decisões.
Se fizéssemos isto, bancos e investidores parariam de financiar combustíveis fósseis.
Governos trocariam trilhões de dólares em subsídios para agricultura de natureza positiva
e energia e água limpas. As pessoas priorizariam a saúde e o bem-estar no lugar do
consumo e encolheriam a pegada ambiental.
Há sinais de progressos mas os problemas estão aumentando mais rápido do que nossas
respostas. Todos nós precisamos não intensificar mas sim dar um salto em 2021.
O número de países prometendo trabalhar para emissões zero de carbono já está em 126.
O chamado é para que todos os países entreguem reforçadas Contribuições
Nacionalmente Determinadas antes da COP do clima e imediatamente lancem a transição
para a emissão zero. Durante a COP Climática, governos devem finalmente concordar com
as regras do mercado global de carbono. Os 100 bilhões de dólares que os países
desenvolvidos prometeram dar todos os anos para ajudar as nações em desenvolvimento
a lidar com os impactos das mudanças climáticas devem finalmente fluir.
Enquanto também procuramos concordar com um esquema ambicioso de biodiversidade
pós-2020, que acabe com a fragmentação de nossos ecossistemas, o pedido é para que
nós alimentemos o mundo sem destruir a natureza, sem derrubar florestas e sem esvaziar
nossos oceanos.
Podemos criar uma economia surpreendente ao mudar para sistemas econômicos
circulares, que reaproveitem recursos, reduzam emissões e eliminem químicos e toxinas
que estão causando milhões de mortes prematuras – tudo enquanto criamos empregos.
Enfrentar nossa emergência planetária é um esforço de toda a sociedade. Mas os
governos devem liderar, começando com uma recuperação inteligente e sustentável da

pandemia da Covid-19, que invista nos lugares certos. Eles devem criar oportunidades
para que indústrias futuras gerem prosperidade. Eles devem garantir que as transições
sejam justas e igualitárias, criando empregos para aqueles que os perderam. Eles devem
dar voz aos cidadãos nestas decisões de longo prazo, mesmo que virtualmente.
Podemos fazer. A pandemia tem mostrado a incrível capacidade da humanidade em
inovar e responder a ameaças, guiada pela ciência. Nas três crises planetárias - mudanças
climáticas, perda da natureza e poluição -, enfrentamos uma ameaça maior do que a
Covid-19. Neste ano, devemos fazer as pazes com a natureza e, nos anos seguintes,
devemos garantir que esta paz perdure.
(*) Inger Andersen é diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, Pnuma.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741962

Estratégias de Saúde Pública para reduzir a exposição à
fumaça do incêndio Florestal durante a Pandemia COVID
19
Wildfire Smoke: Um Guia para Funcionários de Saúde Pública ícone externo é um
documento de recurso publicado em 2019 para ajudar funcionários de saúde pública
estaduais, territoriais, locais e tribais a se preparar para eventos de fumaça de incêndio
florestal, tomar medidas para proteger o público quando a fumaça do incêndio estiver
presente e comunicar-se com o público sobre a fumaça e a saúde do incêndio. Fumaça de
incêndio florestal: um guia para funcionários de saúde pública (doravante referido como
Guia de incêndio florestal) fornece informações baseadas em evidências sobre os efeitos
da fumaça de incêndio florestal na saúde, impactos da fumaça de incêndio florestal na
qualidade do ar e estratégias para reduzir a exposição à fumaça de incêndio
florestal; ferramentas para comunicar as condições de qualidade do ar durante eventos de
fumaça de incêndio florestal; e ações de saúde pública que podem ser tomadas antes,
durante e depois dos incêndios florestais.
As informações no Guia do Wildfire permanecem precisas. Este documento apóia e amplia
as informações do Guia do Wildfire, fornecendo informações adicionais sobre o risco de
fumaça de incêndio florestal durante a pandemia de COVID-19. Ele também descreve
alternativas para várias ações específicas de saúde pública descritas no Guia do Wildfire
que as autoridades de saúde pública podem ser incapazes de implementar durante a
pandemia de COVID-19.

Populações adicionais em risco de efeitos sobre a saúde da fumaça do incêndio florestal
durante COVID-19
O Guia do Wildfire descreve ações específicas que os membros do público podem realizar
quando a fumaça do incêndio torna a qualidade do ar de uma comunidade insalubre:





Criação de uma sala limpa ícone externo, com ar filtrado, em casa
Limitando o tempo gasto ao ar livre
Abrigar-se em um abrigo ou espaço de ar mais limpo se a qualidade do ar interno
em casa não puder ser mantida suficientemente limpa
Usando um respirador N95 ou P100 testado e aprovado pelo NIOSH (para
indivíduos que precisam passar mais tempo ao ar livre)

Essas estratégias podem precisar ser modificadas durante a pandemia de COVID-19.
Criação de salas limpas em casa
Durante a pandemia COVID-19, mensagens de preparação para incêndios florestais para o
público devem enfatizar a importância de criar uma sala limpa em casa. Salas limpas
eficazes são uma maneira prática de reduzir a exposição à fumaça e manter o
distanciamento social, ficando em casa em vez de abrigar-se em abrigos ou espaços com
ar mais limpos.
Criação de uma sala limpa em casa ícone externo é uma forma de reduzir a exposição em
áreas onde as pessoas têm o potencial de ser afetadas pela fumaça de incêndios florestais
e é prática quando as pessoas são aconselhadas a ficar em casa durante a pandemia de
COVID-19. Qualquer pessoa pode se beneficiar com a criação de uma sala limpa, mas é
especialmente importante para pessoas com problemas de saúde que podem aumentar o
risco de doenças ou lesões após a exposição à fumaça do incêndio. Salas limpas em casa
também são recomendadas para pessoas que precisam trabalhar ao ar livre, para que
possam acessar um espaço com ar puro dentro de casa depois do trabalho. Os seguintes
recursos fornecem informações para funcionários de saúde pública e o público sobre
como criar uma sala limpa em casa:





Purificadores de ar e filtros de ar em casa ícone externo
Crie uma sala limpa para proteger a qualidade do ar interno durante um incêndio
florestal ícone externo
Incêndio florestal e qualidade do ar interno ícone externo
Folha informativa sobre a fumaça do Wildfire: Filtragem de ar interno ícone de
pdf[PDF-122 KB]ícone externo

Funcionários de saúde pública, saúde ambiental e qualidade do ar podem avaliar os riscos
de incêndios florestais e fumaça de incêndios florestais em sua área e a necessidade de
mensagens claras e repetidas sobre a criação de salas limpas em casa usando o National

Interagency Fire Center do National Wildland Significant Fire Potential Outlookícone
externoe InciWeb - Sistema de Informação de Incidentes do National Wildfire
Coordinating Groupícone externo. Funcionários de saúde pública que emitem mensagens
sobre permanecer dentro de casa e criar uma sala limpa em casa para reduzir a exposição
à fumaça do incêndio florestal também devem avaliar a qualidade do ar externo, a
gravidade da exposição à fumaça e as condições climáticas, como calor extremo. Suas
mensagens de saúde pública devem levar em conta essas e outras condições que afetam a
saúde e a segurança das pessoas durante os incêndios florestais.
Durante as evacuações e outras situações em que não seja possível criar uma sala limpa
em casa, os funcionários da saúde pública devem considerar o impacto do COVID-19 e as
precauções para retardar a propagação do COVID-19 em outros espaços internos,
incluindo em abrigos de ar mais limpos e mais limpos espaços aéreos onde as pessoas
podem buscar refúgio da fumaça de incêndios florestais. A orientação provisória do CDC
para abrigos de ar e espaços de ar mais limpos descreve várias modificações a serem
consideradas, incluindo o incentivo ao uso de máscaras , implementação de triagem e
verificações de temperatura, divisão de espaços para criar pelo menos seis pés
de distância física entre os membros da família (ou grupos de pessoas ), e seguindo
as diretrizes de limpeza e desinfecção para instalações comunitárias .
Limitando o tempo gasto ao ar livre
Para reduzir a exposição à fumaça de incêndios florestais, as pessoas que vivem em áreas
com essa fumaça devem limitar o tempo que passam ao ar livre. Por exemplo, as tarefas e
atividades de trabalho ao ar livre devem ser reprogramadas para um horário em que a
qualidade do ar melhore.
Se as tarefas e atividades ao ar livre não podem ser reprogramadas e devem ser realizadas
quando a qualidade do ar é ruim, é recomendado que os indivíduos reduzam a inalação de
fumaça:



Limitar o tempo gasto ao ar livre realizando apenas atividades essenciais
Fazer pausas frequentes em ambientes fechados em locais onde o ar é limpo,
especialmente durante períodos com altos níveis externos de fumaça de incêndio
florestal

Índice de qualidade do ar da EPA ícone externo As previsões (AQI) fornecem informações
sobre a qualidade do ar local para que os trabalhadores ao ar livre e outros possam
planejar trabalhar ao ar livre quando se espera que a qualidade do ar seja melhor. Para
áreas a favor do vento de grandes incêndios, as perspectivas de fumaça geradas pelos
Consultores de Recursos Aéreos do Programa Interagency Wildland Fire Air Quality
Response Program podem fornecer informações adicionais sobre a qualidade do ar local.
Usando respiradores com filtro de partículas

O guia Wildfire aconselha as autoridades de saúde pública a considerarem ter um
suprimento de respiradores com filtragem de partículas aprovados pelo NIOSH para
distribuir ao público. Respiradores N95 aprovados pelo NIOSH adequadamente ajustados
fornecem proteção contra fumaça de incêndio florestal e aqueles sem válvulas de
exalação podem reduzir a propagação de COVID-19; no entanto, eles podem estar em
falta durante a pandemia. Os respiradores N95 com válvulas de expiração podem ser mais
confortáveis de usar; no entanto, o COVID-19 pode ser transmitido do usuário para outras
pessoas por meio de uma válvula de expiração.
Se o suprimento local for suficiente, as autoridades de saúde pública devem recomendar
que as pessoas usem respiradores N95 aprovados pelo NIOSH e sem válvulas de exalação
para se proteger da fumaça do incêndio florestal e reduzir a disseminação de COVID-19.
Se os respiradores N95 aprovados pelo NIOSH sem válvulas de exalação estiverem em
falta e devem ser reservados para funcionários da linha de frente, atendentes de
emergência ou outras populações semelhantes, os funcionários de saúde pública
precisarão avaliar a gravidade da exposição potencial à fumaça de incêndio florestal
externo, o nível da comunidade transmissão de COVID-19 e a disponibilidade de outros
tipos de respiradores para determinar quais devem ser recomendados para trabalhadores
ao ar livre e para o público. As autoridades de saúde pública têm vários fatores a
considerar:











Quando usados corretamente, todos os respiradores e outras máscaras
recomendadas pelo CDC para COVID-19 podem retardar a disseminação do
COVID-19 .
A proteção fornecida por qualquer máscara varia de acordo com o ajuste da
máscara, as características de filtração (incluindo qualidade de fabricação) do
material de que é feita e a condição (ou seja, nova vs. usada) da máscara ou
cobertura facial.
Os respiradores N95 que se encaixam adequadamente e são usados
corretamente podem fornecer um nível maior de redução na disseminação de
COVID-19 do que as máscaras médicas ou outras , embora isso não tenha sido
quantificado.
Máscaras e respiradores folgados e respiradores N95 com válvulas de expiração
podem permitir que o ar não filtrado exalado pelo usuário escape.
Os respiradores N95 com válvulas de exalação fornecem proteção contra fumaça
de incêndio florestal e de COVID-19 para os indivíduos que os usam, mas podem
não impedir a propagação de COVID-19 do usuário para outras pessoas . Durante
a pandemia de COVID-19, respiradores N95 sem válvulas de expiração são
preferidos.
Máscaras e máscaras médicas e outras que são usadas para retardar a
disseminação de COVID-19 oferecem pouca proteção contra os poluentes
atmosféricos nocivos na fumaça de incêndios florestais . Eles podem proteger o
usuário das grandes partículas da fumaça do incêndio; no entanto, o nível de



proteção respiratória é inferior ao dos respiradores aprovados pelo NIOSH,
especialmente para pequenas partículas que podem causar lesões nos pulmões.
Não se deve confiar que máscaras com filtros inseridos ou costurados nelas
protejam contra a exposição à fumaça de incêndio florestal, pois o nível de
proteção que fornecem contra partículas de poluentes atmosféricos depende
muito do ajuste da máscara e das características do filtro.

Recursos do CDC sobre equipamentos de proteção individual , respiradores com filtragem
de partículas aprovados pelo NIOSH , otimização do fornecimento de respiradores
N95 e alternativas aos respiradores N95ícone de pdf[PDF-220 KB] fornecem informações
adicionais sobre o uso de respiradores com filtragem de partículas.
Melhorando a filtragem de ar interno
Os recursos a seguir fornecem informações para funcionários de saúde pública e o público
sobre como reduzir as concentrações de fumaça de incêndio florestal e melhorar a
qualidade do ar em casas e outros espaços internos durante eventos de fumaça de
incêndio florestal:





Purificadores de ar e filtros de ar em casa ícone externo
Crie uma sala limpa para proteger a qualidade do ar interno durante um incêndio
florestal ícone externo
Incêndios florestais e qualidade do ar interno ícone externo
Folha informativa sobre a fumaça do Wildfire: Filtragem de ar interno ícone de
pdf[PDF 122 KB]ícone externo

Filtros de ar e filtros de ar portáteis usados para melhorar a qualidade do ar interno
durante eventos de fumaça de incêndio florestal não devem ser usados para controlar a
propagação de COVID-19 em espaços compartilhados. Provisões especiais são necessárias
para controlar a propagação de COVID-19 enquanto reduz a exposição à fumaça de
incêndios florestais em residências e outros espaços internos. Se espaços separados na
mesma casa ou em outros edifícios forem usados para separar indivíduos com e sem
COVID-19, é importante garantir que o ar não flua do espaço que abriga os indivíduos com
COVID-19 para o espaço que abriga outros que não têm COVID-19. Em ambientes de
grupo, como abrigos de ar mais limpos, pode ser necessário consultar um profissional
qualificado de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC). A Sociedade Americana
de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) fornece
orientação para construção de operações durante a pandemia COVID-19 ícone de
pdf[PDF-78 KB]ícone externo. Esta orientação da ASHRAE inclui informações sobre
estratégias de ventilação e filtragem de ar interno que podem controlar a propagação de
COVID-19.
Funcionários de saúde pública em algumas áreas fornecem informações sobre a
montagem de unidades de filtragem de ventilador de caixa faça você mesmo (faça você

mesmo) (por exemplo, como pode ser visto aqui: DIY Box Fan Filter) para reduzir as
concentrações de fumaça de incêndio florestal e melhorar a qualidade do ar dentro de
casa. O uso de unidades de filtragem de ventiladores DIY box pode ser especialmente
popular em comunidades onde o ar condicionado não é usado, incluindo em lugares onde
o ar condicionado raramente é necessário e comunidades de baixo nível socioeconômico
onde o uso de ar condicionado e purificador de ar portátil pode ser incomum. As unidades
de filtragem de ventilador de caixa nunca devem ser deixadas sem supervisão. Embora
essas unidades possam melhorar a qualidade do ar interno, seu impacto na disseminação
de COVID-19 em espaços compartilhados é desconhecido. Os funcionários de saúde
pública que fornecem informações sobre unidades de filtragem de ventilador de caixa faça
você mesmo devem incluir em suas mensagens que não há evidências de que as unidades
de filtragem de ventilador de caixa faça você mesmo controlam a propagação de COVID19 e que as pessoas que usam essas unidades para melhorar a qualidade do ar interno
devem continuar a levarprecauções para retardar a propagação de COVID-19 .
Planejamento para fumaça de incêndio florestal e calor extremo
Se uma comunidade for afetada por fumaça de incêndio florestal e calor extremo, as
autoridades de saúde pública devem aconselhar o público a se abrigar em locais com arcondicionado ícone de pdf[PDF-2.7 MB] , adapte os centros de resfriamento para retardar
a disseminação do COVID-19 e forneça alertas claros e repetidos sobre os sinais e
sintomas de alerta de doenças relacionadas ao calor . Quando membros de uma
comunidade são aconselhados a se abrigar em locais com ar condicionado e devem deixar
suas casas para fazê-lo, as mensagens para o público devem incluir informações
sobre distanciamento social e outras medidas cotidianas para prevenir COVID-19 .
Populações com maior risco de doenças relacionadas ao calor
Apesar da importância de manter as janelas e portas fechadas quando há fumaça de
incêndio florestal, durante os períodos de calor extremo, as autoridades de saúde pública
e o público devem estar atentos às previsões de temperatura ícone externo e saber como
se manter seguro no calor . Além disso, a decisão de fechar portas e janelas para evitar a
entrada de fumaça de incêndio florestal deve ser equilibrada com a importância de abrir
portas e janelas para melhorar a ventilação interna e limitar a disseminação de COVID-19
de pessoa para pessoa. Indivíduos com risco elevado de doenças relacionadas ao
calor também correm o risco de efeitos sobre a saúde devido à exposição à fumaça de
incêndio florestal e devem ser aconselhados a permanecer em locais com ar-condicionado
tanto quanto possível
FONTE:https://www.printfriendly.com/p/g/rJP7fP

China dobra número de animais protegidos
A China dobrou o número de espécies ameaçadas de extinção em sua Lista de Animais
Selvagens Sob Conservação Prioritária do Estado. É a primeira vez que algum animal é
adicionado à lista em 32 anos. Muitas das novas espécies protegidas são pássaros. Lobos
também foram adicionados à lista. Danificar uma das 980 espécies da lista atualizada atrai
multas pesadas de até 100.000 yuans (US $ 15.500). “A nova lista será fundamental para
orientar o financiamento de pesquisas futuras, muitas das quais vêm do governo”, disse
Zhang Jinshuo, vice-diretor do Museu Zoológico Nacional da China. A lista deve ser
atualizada a cada cinco anos.
FONTE:https://supchina.com/2021/02/17/a-new-hope-for-chinas-endangeredanimals/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=4f69ad29e5-briefing-dy20210219&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-4f69ad29e5-46140994

No Haiti, 40% das pessoas precisam de ajuda humanitária
O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, Ocha, estima
dos cidadãos do Haiti precisarão de assistência em 2021.

que 40%

Em um país de 11,4 milhões de habitantes, mais de 4,4 milhões de pessoas podem
sofrer insegurança alimentar este ano.
Crise
O número de pessoas com necessidades aumentou 79% em comparação com fevereiro de
2020, quando 2,6 milhões precisavam de ajuda.
Segundo o escritório da ONU, uma série de choques sociopolíticos extremos que
acontecem desde 2018 afetaram significativamente a fragilidade que já existia e a
resiliência das pessoas.
Além da crise econômica e sociopolítica, a pandemia de Covid-19 e os efeitos de desastres
naturais,
como
a
tempestade
tropical
Laura
que
atingiu o país em
agosto passado, contribuíram para o agravar da situação.
O Ocha destaca ainda o aumento dos incidentes de insegurança, incluindo sequestros e
confrontos entre gangues armadas que resultaram em mortes de civis, queima de casas e
deslocamento da população.
Protestos

Ao mesmo tempo, manifestações e greves públicas continuaram a paralisar os serviços
básicos, interromperam o setor de transportes e forçaram o fechamento de empresas e
instituições públicas.
O Ocha avisa, no entanto, que a normalidade está voltando lentamente.
A maioria das escolas está fechada desde a primeira semana de fevereiro, mas há
indicações de que podem reabrir já essa semana, se a situação de segurança permitir.
A situação de 500 famílias deslocadas internamente que fugiram da violência de gangues
em agosto de 2020 está se deteriorando devido a condições de vida inadequadas e riscos
de proteção.
As organizações humanitárias, em coordenação com as autoridades locais, estão
respondendo às suas necessidades urgentes de abrigo, alimentos, itens não alimentares,
saneamento, água, higiene, proteção e saúde.
A Organização Internacional para a Migração, OIM, também está desenvolvendo um plano
de realocação de emergência para as famílias.
Apelo
Em 2020, 1,4 milhão de pessoas no Haiti receberam assistência humanitária como parte
do Plano de Resposta Humanitária.
O apelo apenas recebeu US$ 155,7 milhões dos US$ 472 milhões solicitados.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741692

O cenário de risco climático: mapeamento de
metodologias de avaliação de risco financeiro relacionado
ao clima
O relatório 'O cenário de risco climático: mapeamento de metodologias de avaliação de
risco financeiro relacionadas ao clima' fornece um resumo dos principais
desenvolvimentos em provedores terceirizados de avaliação de risco climático desde maio
de 2019, incluindo cenários novos e atualizados, ferramentas metodológicas, diretrizes
principais, bem como uma visão geral da mudança do cenário regulatório e
desenvolvimentos potenciais em 2021.
Este relatório cobre os riscos físicos e de transição, embora os resultados principais sobre
os riscos físicos tenham incorporado os resultados de uma análise de metodologias de
risco físico e fontes de dados nos capítulos 2 (Portais de dados) e 4 (Metodologias) do

UNEP FI e do relatório recentemente lançado da Acclimatise , 'Traçando um Novo Clima'
(2020) desenvolvido para o Projeto Piloto Bancário TCFD da UNEP FI, Fase II. Esta visão
geral adotou um processo de duas etapas, envolvendo desenvolvedores de metodologia
para fornecer informações sobre suas ferramentas e metodologias, que foram
posteriormente verificadas por meio de pesquisas objetivas.
FONTE:https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/UNEP-FI-The-Climate-RiskLandscape.pdf
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