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Cientistas afirmam que o combate a novas epidemias exige 
a proteção do meio ambiente 
Os cientistas alertam que a destruição do meio ambiente de hoje pode ser a nova 
doença, a pandemia de amanhã. 
Cientistas no mundo todo alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente 
como forma de evitar novas pandemias. 
O aquecimento global e as mudanças do clima são as ameaças mais temidas e discutidas 
no mundo, mas os riscos podem ir muito além. Cientistas alertam que a destruição do 
meio ambiente de hoje pode ser a nova doença, a pandemia de amanhã. 

“A saúde da população humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema estão interligados, então 
com um desequilíbrio no ecossistema você cria essas oportunidades de transmissão e, assim, você tem 
um aumento de chance de exposição humana a esses agentes”, explica Luiz Gustavo Góes, biólogo, 
virologista e pesquisador. 

É o processo que os pesquisadores chamam de transbordamento. Ele acontece quando vírus, 
bactérias e outros microorganismos passam de um hospedeiro para outro. Pode ser de uma 
espécie animal para outra ou dos bichos para os seres humanos. Doenças que surgem assim são 
conhecidas como zoonoses. É o caso da Aids, da Zika, do Ebola e muito provavelmente da Covid, 
segundo análises da Organização Mundial da Saúde. 

“A maior parte das doenças humanas, 60%, são zoonoses. E dessas doenças emergentes, 75%, ou seja, 
três quartos das doenças emergentes são zoonoses”, diz Janice Reis Ciacci Zanela, virologista da 
Embrapa. 
Este mês a OMS pediu ao mundo que suspenda a venda de animais silvestres vivos nos 
mercados. Pesquisadores afirmam que ações como desmatamento, falhas no manejo de 
criações, tráfico de animais e aproximação sem cuidados com a vida selvagem aumentam 
o risco de novas doenças. Quando o homem devasta, extingue ou maltrata, os vírus e 
bactérias que viviam em equilíbrio procuram novos hospedeiros. 



Um mapa feito pela revista Nature colore o Brasil como país de maior concentração 
desses vírus chamados de zoonóticos. É um outro lado da nossa riqueza em 
biodiversidade. 
“O Brasil ocupa uma posição no globo de alta biodiversidade, não só biodiversidade para 
plantas, para animais, mas também para vírus e bactérias”, explica Janice. 
Preservar, estudar e fazer vigilância são medidas importantes não só para o Brasil. A 
pandemia da Covid-19 mostrou que o que começa num lugar distante pode rapidamente 
se transformar numa crise sanitária e econômica global. A que vivemos agora está 
mexendo com as pesquisas e a rotina de quem há muito tempo já se dedicava a investigar 
as possibilidades de novas doenças. Num laboratório da Universidade de São Paulo, o 
objetivo é somar esforços para evitar ou minimizar o perigo. 
Os estudos começam em campo. Vídeos feitos pelos pesquisadores mostram a captura 
para exames de pássaros migratórios e outras aves, mas há seis meses, em parceria com 
o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Unicamp, os estudos incluíram também 
morcegos. Assim como outros mamíferos, eles são fundamentais para o equilíbrio 
ecológico, mas contêm muitos vírus da família corona. 
“Essa procura de reservatórios é que faz com que a gente consiga ir se preparando para 
uma nova epidemia. A gente consegue ver onde esses vírus estão. Se a gente faz uma 
vacina, a gente consegue imunizar a população da região para que esse vírus não se 
espalhe. Isso foi feito com a influenza das aves na China”, afirma Edison Luiz Durigon, da 
Rede de Vigilância de Coranavírus em Animais Silvestres. 
Aumentar essa capacidade de detecção e prevenção de novas doenças usando a ciência 
e a proteção do meio ambiente são princípios da chamada Saúde Única ou Uma Saúde, 
conceito preconizado pela OMS e que a epidemiologista Maria Cristina Schneider ajudou 
a definir. 
“Nós, pessoas, compartilhamos o ambiente com os animais e precisamos preservar esses 
ambientes deixando que os vírus que estão em animais silvestres fiquem em animais 
silvestres, que não sejam transmitidos para pessoas. O conceito de Uma Saúde é 
exatamente isso: a busca de melhor saúde para as pessoas, para os animais e preservando 
o ambiente”, explica Maria Cristina Schneider, médica veterinária e professora da 
Universidade de George Washington. 
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Preparando-se 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 a manutenção das liberdades sociais e o engajamento 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 na hora mais sombria da 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 90 por cento ou mais de eficácia, 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 vetor 
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 
pública às diretivas de saúde, incluindo quarentena, observar o distanciamento social, 
usar máscaras e, eventualmente, receber 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, assim 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 valorizada 
corrida geopoliticamente 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 do setor, fizeram 
promessas públicas de que sua corrida por uma cura não sucumbirá à pressão política, 



nem suas empresas economizarão na segurança pública e na 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 com a ameaça perene das doenças 
transmissíveis do trato respiratório superior. Muitas dessas doenças foram identificadas 
e mitigadas por meio de medidas preventivas, incluindo triagem no aeroporto e no 
porto 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 têm se saído comparativamente bem em termos de infecções 
por COVID-19, embora o distanciamento social (de um metro e oitenta 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 serve 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 decisões em resposta a surtos potenciais. 

Infelizmente, no caso do COVID-19, muitos componentes de tais  sistemas de alerta 
precoce  foram muito desgastados, 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 fornecendo 
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 e preparação para pandemia dos EUA , 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 Estados Unidos para combater doenças 
infecciosas e desenvolver 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 mal-
intencionados, 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 segundo 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 apoiar 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 
gerenciá-lo. 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 níveis baixos 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 abastecimento integradas necessárias 
para o fornecimento de máscaras N95 que salvam vidas e equipamentos médicos, bem 
como as cadeias de abastecimento 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 habilidade 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. Este tipo de relatório tem 
sido particularmente atormentado por problemas: gargalos de teste persistentes, testes 
de falsos positivos, a natureza assintomática de muitos casos e atrasos nos resultados dos 
testes de relatórios, todos apresentam desafios na 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 em tempo real sobre a prevalência de COVID-19 
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 afetaram 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. Tal 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 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 nossos receios para 
voltar ao normal. Cinco grandes companhias aéreas estão adotando seu 
próprio  passaporte e-health 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 COVID-
19. Não apenas a escassez de material de equipamentos salva-vidas como ventiladores e 
equipamentos de proteção individual (EPI) - entre outros suprimentos essenciais - colocou 
em risco 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 surtos 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, especialmente 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 normalmente reservados para tempos de guerra foram usados 
para obrigar o balanço do setor privado a dar entrada em um bem maior. Enquanto 
algumas empresas responderam 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 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 Estados Unidos em uma mobilização sem 
precedentes dos recursos financeiros do governo para evitar demissões em massa, 
fechamentos de empresas e ruína econômica. 

Ao todo, a resposta econômica ao COVID-19 derrubou as já perigosas taxas da dívida em 
relação ao PIB dos EUA a patamares estratosféricos nunca vistos desde a Segunda Guerra 
Mundial. Com  a dívida nacional projetada  para ser maior que o tamanho da economia 
dos EUA, o pagamento inicial da resposta e recuperação da 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 
intencional. Os EUA não estão sozinhos nessa busca. Se esse tipo de acelerador de 
inovação não fosse uma proposta de soma zero para cada país, mas sim uma capacidade 
globalmente compartilhada e pré-financiada imune às restrições de propriedade 
intelectual corporativa e aos 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 com 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/ 

FONTE:https://www.theverge.com/2020/10/5/21502141/uk-missing-coronavirus-cases-excel-
spreadsheet-error  

FONTE:https://www.usatoday.com/story/opinion/2021/01/26/how-end-threat-future-pandemics-2030-
lieberman-ridge-column/6698437002/ 

 

Um Projeto Nacional para a Biodefesa: 

Liderança E Grande Reforma Necessária Para Otimizar Os Esforços 
A Comissão Bipartidária de Biodefesa (anteriormente denominado Blue Ribbon Study 
Panel on Biodefense) foi criada em 2014 para avaliar lacunas e fornecer recomendações 
para melhorar a biodefesa dos EUA. A Comissão - apoiada por um conjunto de distintos 
membros ex officio e funcionários com profunda experiência em ciência, política, 
inteligência e defesa; hospedagem institucional através do Hudson Institute e do Centro 



Interuniversitário de Estudos sobre Terrorismo no Potomac Institute for Policy Studies; e 
fundos da academia, fundações e indústria - determinado onde os Estados Unidos estão 
deixando de abordar os ataques biológicos e doenças infecciosas emergentes e 
reemergentes. 

Indivíduos de todos os níveis do governo, indústria, academia e defesa forneceram suas 
perspectivas em uma série de reuniões de quatro dias com a Comissão. Eles abordaram os 
pilares da biodefesa descritos na Diretriz Presidencial de Segurança Interna (HSPD) 10: 

FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-
content/uploads/2015/10/NationalBluePrintNov2018-03.pdf 

 

O Programa Apollo para Biodefesa - Vencendo a corrida 
contra ameaças biológicas 

A pandemia COVID-19 é um grito de alerta para os Estados Unidos levarem as ameaças 
biológicas a sério. O vírus está prestes a tirar a vida de mais de 400.000 americanos e 
custar trilhões de dólares à nossa economia. Os riscos de futuras pandemias aumentam à 
medida que o progresso tecnológico diminui as barreiras para modificar os patógenos, 
levantando o espectro de novos agentes biológicos que causam doenças muito piores do 
que a humanidade jamais enfrentou. Enquanto isso, as vulnerabilidades dos Estados 
Unidos a ataques biológicos nunca foram tão claras para nossos adversários. 

No entanto, há um caminho a seguir. O Programa Apollo para Biodefesa daria aos Estados 
Unidos a oportunidade de mobilizar a nação e liderar o mundo para enfrentar esses 
desafios: um mundo onde detectamos e rastreamos continuamente qualquer novo 
patógeno da fonte; onde podemos distribuir testes rápidos pessoais para todas as famílias 
do país dentro de alguns dias após a detecção; onde tratamentos eficazes já estão 
disponíveis; onde o desenvolvimento e implementação da vacina ocorrem em semanas, 
em vez de anos; e onde as pandemias nunca mais ameaçarão as vidas e meios de 
subsistência dos americanos e de pessoas em todo o mundo. 

Com clareza de propósito, este mundo é possível na próxima década. Embora ambicioso, 
considere que em 1960, era difícil imaginar pousar uma pessoa na lua. Ainda assim, em 
1961, o presidente John F. Kennedy comprometeu os Estados Unidos a atingir essa meta 
“antes que a década acabasse”. Nove anos depois, com 161 dias de folga, os Estados 
Unidos cumpriram a missão Apollo 11 e fizeram história da humanidade. Os Estados 
Unidos podem, e devem, pôr fim às pandemias antes que esta década termine. 



A ameaça existencial que os Estados Unidos enfrentam hoje devido às pandemias é um 
dos desafios mais urgentes de nosso tempo; e acabar com as pandemias é mais alcançável 
hoje do que pousar na Lua em 1961. Os avanços nas ciências biológicas, acelerados pela 
pandemia, trouxeram a tecnologia a um ponto de inflexão onde acabar com as pandemias 
está ao nosso alcance, mas apenas se nos comprometermos. 

Mesmo o programa mais ambicioso (cerca de US $ 10 bilhões anuais) seria uma pequena 
fração do custo atual da pandemia COVID-19 e um investimento em nossa saúde, 
economia e segurança nacional. Junto com as mudanças estruturais, políticas e de 
liderança necessárias detalhadas no National Blueprint for Biodefense da Comissão de 
2015, o Programa Apollo para Biodefense efetivamente encerraria a era de ameaças de 
pandemia até 2030. 

FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-
content/uploads/2021/01/Apollo_report_final_web3-2021.01.21-1.pdf 
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COVID-19 e a corrida para a automedicação e 
autoadministração de ivermectina: uma palavra de cautela 

A ivermectina (IVM), um derivado da bactéria Streptomyces avermitilis introduzida em 
1981, poderia facilmente ser colocada entre drogas como morfina (1827), aspirina (1899) 
e penicilina (1942), que se distinguem por seus benefícios vitais para humanos e saúde 
Animal. O IVM ganhou fama pela sua importância na medicina veterinária e humana, até 
hoje reservada principalmente na área da Parasitologia. O Dr. Satoshi Ômura e o Dr. 
William Campbell ganharam o Prêmio Nobel de Medicina 2015 pela descoberta do IVM e 
seu uso mundial no combate a doenças parasitárias. O Instituto Merck doa milhões de 
doses para o combate à oncocercose causada por Onchocerca volvulus, beneficiando 
pessoas na África Central e em outros lugares. Mesmo antes de ser usado em humanos, o 
IVM com seu amplo espectro de atividade como endectocida, foi extremamente bem 
recebido por toda a comunidade veterinária quando foi lançado comercialmente em 
meados dos anos 80. A Rede de Pesquisa de Ivermectina para Eliminação da Malária 
também está trabalhando para estabelecer a adição de IVM como um controle vetorial 
para interromper a transmissão da malária. Este programa e muitas outras iniciativas 
positivas deram ao IVM o status de uma droga milagrosa. 
IVM é tão essencial para algumas regiões do mundo que é sinônimo de vacina. O IVM faz 
parte da família exclusiva dos endectocidas (avermectinas e milbemicinas), juntamente 
com a moxidectina, abamectina, doramectina, entre outros. Esta família de medicamentos 
tem a característica de ter alta eficácia contra a maioria dos parasitas mais importantes 
( Rhipicephalus microplus - carrapato do gado, Haemonchus contortus - verme da vara do 
barbeiro, Haematobia irritans - mosca dos chifres, Dirofilaria immitis - dirofilariose 
e Sarcoptes scabiei- mange), de gado e animais de estimação, bem como de humanos, 
trazendo segurança para iniciativas de Um Mundo - Um de Saúde. A absorção de IVM em 
humanos é consideravelmente diferente da de animais, atingindo uma concentração 
plasmática máxima de 20 a 50 ng / ml, após uma dose de 6 ou 12 mg, respectivamente. O 
tempo para atingir sua concentração máxima é de aproximadamente 4 horas com meia-
vida de eliminação de 12 a 24 horas. A droga, e sua família de drogas, é bem tolerada por 
todos os seus hospedeiros, sendo em grande parte excretada pelas fezes, tendo raros 
casos humanos letais [ 1 ]. No entanto, eventos adversos neurológicos de IVM (ou seja, 
confusão, tremores, convulsão, inchaço local, vômito), podem ocorrer em pacientes que 
podem durar uma semana [ 2 ]. 
Desde o seu lançamento comercial, o IVM tem sido amplamente utilizado, representando 
sozinho a maior margem de vendas para o setor de gado / animais de companhia, uma vez 
que fornece continuamente taxas excepcionalmente altas de eficácia parasiticida. Mas, 
como acontece com qualquer outra droga, o benefício químico do IVM não era 
perene. Embora a infecção parasitária tenha visto uma grande redução em todo o mundo 



(de duas a três vezes), devido à proteção de longa ação do IVM, os animais foram 
desafiados por novas populações de parasitas mais adaptadas. Intervalos curtos de 
tratamento, às vezes em uma frequência de menos de 2 semanas (isso é extremamente 
curto na prática veterinária), parece ser um dos fatores mais perigosos para a falha do 
medicamento e seleção do parasita para resistência. Assim, isto teve um custo elevado, 
pois as empresas viram o uso de IVM ser reduzido em ovelhas, cavalos, cães (alguns 
isolados deD. immitis parece ser refratário ao IVM), e gradualmente ao gado devido à 
disseminação da resistência [ 3 ]. O tratamento em massa também é praticado para 
controlar os parasitas humanos, e a resistência aos medicamentos é uma das principais 
preocupações para a continuação dos programas de erradicação de parasitas em grande 
escala (ou seja, oncocercose). 
O IVM também tem a reputação de ter efeitos antivirais (ou seja, para a Dengue), sendo 
bem aceito na prática médica. A droga pode atuar em diferentes sítios de ligação de 
proteínas, reduzindo a replicação viral [ 4 ]. Com a chegada do COVID-19, o IVM voltou às 
manchetes internacionais com evidências de sua atividade in vitro contra o vírus [ 5] Os 
autores determinaram a atividade antiviral de IVM, inibindo o vírus SARS-CoV-2 em células 
Vero-hSLAM reduzindo o RNA viral após 48 h. Os autores sugeriram que o IVM mostraria 
possíveis benefícios para os pacientes infectados. Após esses dados, houve um número (> 
18) de estudos paralelos de IVM em combinação com protocolos de tratamento 
abrangentes, oficialmente listados no Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento COVID-19 
da OMS. A maioria deles (aproximadamente 70%) está usando IVM em combinação com 
muitas outras drogas em ensaios clínicos de intervenção, com base no Egito, Iraque, Índia, 
EUA, Austrália, Brasil, Argentina, México e Paquistão (mais informações em Mapa vivo de 
pesquisa em andamento: https://covid-nma.com/dataviz/) A combinação de 
medicamentos é uma opção farmacológica amplamente utilizada para pacientes com 
câncer, mas no caso de IVM, hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida para o 
tratamento de pacientes com COVID-19, os medicamentos devem ser usados 
isoladamente ou administrados em combinação, sob a orientação de pessoal devidamente 
treinado. Os critérios de inclusão entre os estudos são bastante semelhantes (ou seja, 
evitar pacientes com outras comorbidades), e o IVM está sendo prescrito uma vez ou no 
máximo em duas doses. Hoje, existem apenas dois estudos registrados pela OMS na 
América do Sul - um na Argentina e um no Brasil. 
Depois de todo esse exagero, não foi surpresa que soubemos do uso disseminado do IVM 
na América do Sul como a nova panacéia. No mês passado, conheci uma dezena de 
protocolos diferentes com diferentes doses e para diferentes fases do COVID-19 
promovidas através da mídia. Tem até a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 
recomendando o uso do IVM ( https://agorarn.com.br/cidades/secretaria-de-saude-de-
natal-recomenda-usar-ivermectina-para-prevenir-e- tratar-coronavirus-saiba-como /), 
como medida de profilaxia preventiva, defendendo que o IVM pode ser usado 
regularmente para prevenir o risco de infecção e manter uma população viral 
baixa. Pessoas não autorizadas estão prescrevendo esses métodos para um amplo público 
em homepages oficiais de produtos farmacêuticos, canais do YouTube e entrevistas na 
TV. Para piorar as coisas, tem havido uma corrida para as drogarias onde as pessoas estão 
adotando a automedicação e, o que é mais preocupante, a automedicação, já que o IVM é 



vendido sem receita. Isso ocorreu imediatamente após os protocolos inúteis de profilaxia, 
prevenção e tratamento de COVID-19. E embora o IVM seja bem conhecido por sua boa 
margem de segurança, isso pode não ser suficiente se as pessoas começarem a tomá-lo 
regularmente. O risco também pode ser potencializado por interações medicamentosas 
desconhecidas, que podem afetar a fisiologia do sistema nervoso central (barreira sangue-
cérebro), 
Portanto, uma palavra de cautela é mais do que necessária e oportuna, especialmente 
para o uso de IVM. Embora os dados disponíveis sejam provenientes de pessoal médico 
da linha de frente e de fontes oficiais, a maioria das evidências é baseada em fatos 
inteiramente empíricos. Estamos passando por um momento muito difícil e é senso 
comum que precisamos buscar alternativas terapêuticas para melhor enfrentar alguns dos 
inacreditáveis problemas de saúde causados pelo COVID-19. Nessa linha, a OMS tem uma 
série de estudos usando a medicina etnomédica e a medicina tradicional chinesa na 
esperança de encontrar candidatos a medicamentos para combater o COVID-19. No Brasil 
e em outros países com grandes dificuldades estruturais, de pessoal e financeiras, 
devemos ter muita cautela em cada passo que damos. 
Duas iniciativas são bem-vindas para auxiliar os governos e a população em geral 
alertando sobre o IVM. A administração do YouTube (em português-pt), em associação 
com a Agence France-Presse, AFP, uma agência de informação global com sede em Paris, 
França, está bloqueando ativamente informações falsas ( https://checamos.afp.com/nao-
ha -provas-de-que-ivermectina-testada-apenas-vitro-vai-curar-o-novo-coronavirus ), em 
relação ao IVM; e a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, ANVISA divulgou um vídeo 
que trata do perigo da automedicação 
( https://www.google.com/search?q=tomar+ivermectina+contra+o+covid&source=lnms&t
bm=isch&sa = X & ved = 2ahUKEwijk92V6YvqAhV9IrkGHQ7BDRoQ_AUoA3oECAsQBQ & 
biw = 1286 & bih = 542 & dpr = 2 # imgrc = j_Kx-EKQl1nqwM) Infelizmente, o material se 
refere apenas ao uso de hidroxicloroquina. 
Estamos na era pós-genômica, desenvolvendo a pesquisa biomédica e de descoberta de 
drogas mais avançada (ou seja, química e tecnologia sintética, biofarmacologia com 
triagem de proteína virtual, medicina translacional), usando o design de medicamentos 
com auxílio de computador para combater uma grande variedade de zoonoses, alimentos 
doenças virais e bacterianas transmissíveis e novas. Além de compartilhar uma boa 
quantidade de dados de pesquisas recentes, há uma grande necessidade de assistência 
básica de saúde e transferência de tecnologia e informação na e para a América Latina. O 
foco deve ser na orientação regulamentar para agências governamentais locais para 
fornecer protocolos claros para o uso de IVM, bem como, o uso de multimídia e E- 
recursos de aprendizagem para promover a conscientização. No caso especial da MIV, isso 
pode significar um fármaco terapêutico mais seguro (sem risco de overdose), com 
possíveis vantagens maiores, uma vez comprovada sua eficácia contra COVID-19 [ 6 ]. O 
medicamento deve apresentar redução no tempo de internação (em dias), na mortalidade 
do paciente e na carga viral (conversão negativa / em dias) e na melhora do quadro 
clínico. Além de melhorar a saúde geral e a recuperação, sem efeitos colaterais, 
precisamos ver mais fundos de pesquisa e estudos científicos na América Latina, o que 
pode contribuir para melhores decisões terapêuticas com IVM. 



FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771420302214?via%3Dihub 

 

OMS alerta para escassez global de novos antibióticos 

Agência da ONU diz que situação estimula surgimento e disseminação da resistência aos 
medicamentos; 43 antibióticos em desenvolvimento não resolvem o problema; 
quase todos os novos produtos lançados nas últimas décadas são variações de outros 
descobertos nos anos 80.  
O mundo ainda não está desenvolvendo os tratamentos antibacterianos de que precisa 
desesperadamente, apesar da maior consciência sobre a ameaça da resistência aos 
antibióticos.  

A conclusão faz parte de um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, 
OMS, revelando que nenhum dos 43 antibióticos atualmente em 
desenvolvimento resolvem o problema da resistência às bactérias mais perigosas do 
mundo.  

Problema  

Em comunicado, a diretora-geral assistente da OMS, Hanan Balkhy, disse que “a falha 
persistente em desenvolver, fabricar e distribuir novos antibióticos eficazes está 
alimentando ainda mais o impacto da resistência antimicrobiana e ameaça a capacidade 
de tratar infecções bacterianas com sucesso.”  

Quase todos os novos antibióticos lançados no mercado nas últimas décadas são 
variações das classes de antibióticos descobertos na década de 1980.  

O impacto do problema é mais grave em ambientes com recursos limitados e entre grupos 
vulneráveis, como recém-nascidos e crianças pequenas.  

A pneumonia bacteriana e as infecções da corrente sanguínea estão entre as principais 
causas de mortalidade infantil abaixo dos cinco anos de idade. Cerca de 30% dos bebês 
com menos de um mês de vida com sepse morrem devido a infecções bacterianas 
resistentes a vários antibióticos.   

Conclusões  

A nova pesquisa analisa os antibióticos que estão nos estágios clínicos de teste, bem como 
aqueles em desenvolvimento inicial. O objetivo é avaliar o progresso e identificar lacunas 
em relação às ameaças urgentes e encorajar ações para preencher essas lacunas.  

O relatório avalia o potencial para lidar com as bactérias descritas na Lista de Patógenos 
Bacterianos Prioritários da OMS. A relação inclui 13 bactérias resistentes e aponta as áreas 
prioritárias de pesquisa desde 2017.  



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1747822?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=c2febdd3e9-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_17_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c2febdd3e9-
105027597 

 

Importância da abordagem de Uma Saúde para estudar 
o SARS-CoV-2 na América Latina 

A pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19), devido à síndrome respiratória 
aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), continua e está em curso na América Latina 
[ [1] , [2] , [3] , [ 4] ]. Nessa região (incluindo Caribe), até 3 de julho de 2020, foram 
notificados 2.746.277 casos, sendo mais de 2.358.756 deles na América do Sul e 1.496.858 
apenas no Brasil [ 5 , 6 ]. Este, o maior país da região, já registrou 61.884 mortes 
(4,13%). O México, o segundo maior país, tem uma proporção maior de mortes, 29.189 de 
238.511 (12,23%). Por outro lado, o Chile, embora tenha relatado 288.089 casos, apenas 
6.051 mortes foram registradas (2,1%) [ 5, 6 ]. No caso da Venezuela, este é um país onde 
as dúvidas sobre os números foram levantadas. Até 3 de julho de 2020, 6.273 casos foram 
relatados, mas, esse número pode estar subestimado devido a subtestes e subnotificações 
[ 7] Na região, tem havido diferenças claras nas respostas à doença, com países como 
Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, entre outros, seguindo amplas recomendações 
de quarentena, distância física e educação em biossegurança em um estágio inicial da 
pandemia , enquanto em outros, como o Brasil ou o México, isso foi adiado, com 
consequências bem conhecidas. No Brasil, os bairros pouco urbanizados nas periferias 
dos centros das cidades, as chamadas favelas, são focos da doença, com condições de 
vida precárias e alta densidade populacional tornando o distanciamento social quase 
impossível [ 8 ]. 
Os coronavírus (CoVs) são patógenos que podem ser transmitidos e infectados tanto em 
humanos quanto em animais. Estes têm uma distribuição mundial 
[ [9] , [10] , [11] , [12] , [13] ]. Devido à importância do surto de SARS-CoV-2 que começou 
em Wuhan, província de Hubei, China, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
esta infecção viral como uma emergência de saúde de interesse internacional e mais tarde 
como uma pandemia [ [14] , [15] , [16] , [17] , [18] , [19] , [20]] Taxonomicamente, este 
vírus é um vírus de RNA de fita única com envelope, que pertence ao 
subgênero Sarbecovirus , parte do gênero Betacoronavirus (ordem Nidovirales; subordem 
Cornidovirineae; família Coronaviridae; subfamília Coronavirinae). No 
subgênero Sarbecovírus , também está incluído o SARS-CoV, o agente etiológico da 
epidemia de 2002-2003 originada em Guandong, China [ [21] , [22] , [23] ]. Para a One 
Health, os vírus da família Coronaviridae são arquetípicos [ 24 ]. O vírus compartilha um 
alto nível de identidade com alguns coronavírus de morcego e é reconhecido como um 
vírus zoonótico [ 24 , 25 ]. 



O cenário virológico e epidemiológico desta pandemia é complexo e, ainda assim, muitas 
questões permanecem sem resposta. A infecção animal devido a coronavírus zoonóticos 
foi relatada anteriormente em uma fazenda e em animais domésticos como gado, porcos, 
cães, entre outros [ 26 ]. Isso provavelmente já ocorre há anos, e não apenas em animais, 
mas em humanos assintomáticos. Apesar disso, o primeiro relato significativo e aparente 
em humanos foi descrito em 2002 em Guangzhou, província de Guangdong, China, onde 
mais de oito mil casos foram confirmados devido a um novo vírus, causando 774 mortes 
em 32 países ao redor do mundo [ 27 ]. Esse vírus foi o SARS-CoV 
[ [27] , [28] , [29] , [30] ,[31] ]. Mais tarde, em 2012, outro surto de um coronavírus 
zoonótico foi relatado. O coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-
CoV), originado na Arábia Saudita, também se espalhou para outros países asiáticos, 
africanos, europeus e americanos, também causando mortes [ 11 , [32] , [33] , [34] ]. 
No caso do SARS-CoV, foi demonstrado que o surto teve origem na transmissão da civeta 
do Himalaia ( Paguma larvata ) [ 30 ]. No entanto, também foi relatado que espécies 
animais como guaxinins e morcegos podem ser portadores do vírus [ 30 ]. No caso do 
MERS-CoV, após a identificação do vírus, foi confirmada a relação epidemiológica entre 
casos humanos e camelos [ [34] , [35] , [36] ]. Tanto o SARS-CoV quanto o MERS-CoV 
causaram mais de 10.000 casos cumulativos nas últimas duas décadas, com taxas de 
letalidade de 10% e 37%, respectivamente [ [34] , [35] , [36]] Os coronavírus identificados 
foram a ponta do iceberg. Mais deles surgiriam e se tornariam aparentes, como já ocorreu 
com a atual pandemia SARS-CoV-2 / COVID-19 [ 11 , 12 , 23 ]. Nesse cenário de interação 
entre a saúde humana e animal, também a saúde ambiental, então, o conceito de Saúde 
Única, volta a ser de extrema importância. One Health é uma abordagem que reconhece 
que a saúde das pessoas está intimamente ligada à saúde dos animais e ao nosso 
ambiente compartilhado ( Fig. 1 ). Atualmente em residências, parques zoológicos e 
fazendas, há relatos de infecções de humanos a animais. Em casas, cães e gatos; em 
parques zoológicos, tigres e leões; e nas fazendas, visons ( Fig. 1 ) [ [37], [38] , [39] , [40] ]. 

 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771420301725 



 

 

Responsabilidade para com as populações afetadas em 
tempos de pandemia 

O setor da sociedade civil está sofrendo pressão e tensão ao contrário de antes, durante a 
pandemia COVID-19. Para explorar como o setor respondeu, se engajou e agiu no ano 
passado, o All India Disaster Mitigation Institute e o Accountable Now publicaram uma 
edição especial de responsabilidade do jornal Southasiadisasters.net da AIDMI. Esta 
edição do Southasiadisasters.net é intitulada 'Responsabilidade para com as populações 
afetadas em tempos de pandemia' e enfoca como a pandemia COVID-19 impactou a 
responsabilidade nos setores humanitário, de desenvolvimento e redução de risco. 

A pandemia causou uma desaceleração da economia global, o que invariavelmente levou 
a uma crise maciça de financiamento para as organizações da sociedade civil (OSC). Além 
disso, dada a escala da pandemia, todas as OSC tiveram que dinamizar suas atividades 
para responder aos desafios do COVID-19. Todos esses fatores mudaram drasticamente o 
significado e o escopo da prestação de contas às populações afetadas (AAP) para 
doadores, OSCs e governos. Esta edição do Southasiadisasters.net reúne uma ampla gama 
de artigos de profissionais, pesquisadores e líderes comunitários de todo o mundo sobre 
como eles renegociaram o significado da responsabilidade neste cenário em mudança. 

https://www.preventionweb.net/files/77091_accountabilitytoaffectedpopulations.pdf 

 
COVID-19, mentiras e estatísticas: corrupção e pandemia 

 Dados sobre mortes e casos de COVID-19 são subnotificados em muitos países 
 Imperícia na aquisição de vacinas, equipamento de proteção é generalizado 
 A corrupção e o sigilo estão colocando vidas em risco, alertam os especialistas 

Por Syriacus Buguzi, Fiona Broom, Joel Adriano e Aleida Rueda 

Do Brasil às Filipinas, governos secretos em todo o mundo estão respondendo à pandemia 
COVID-19 encobrindo dados e contornando regras de compras públicas, minando a 
confiança nos sistemas de saúde, alimentando antivaxxers e colocando em risco as 
campanhas de imunização. 



Os contratos clandestinos de bens e serviços médicos tornaram-se a norma em muitos 
países, enquanto os dados sobre casos e mortes do COVID-19 foram manipulados e 
subnotificados. 

Autoridades e chefes de estado usaram a pandemia como uma oportunidade para 
destruir órgãos públicos dedicados à abertura e comunicação, com os piores criminosos 
formando uma galeria de criminosos do coronavírus. 

No Sul global, as repercussões para os já problemáticos sistemas de saúde e governança 
podem ser catastróficas. 

Surto de corrupção 

Este é um conto de duas pandemias, diz Jonathan Cushing, que lidera a saúde global na 
organização sem fins lucrativos Transparency International anticorrupção. 

“Você tem o COVID-19 e o que vimos no ano passado é essa falta de transparência - a 
utilização da legislação de aquisição direta devido às necessidades emergenciais da 
época”, disse Cushing ao SciDev.Net. 

“Vimos casos repetidos de corrupção e essa é a segunda pandemia de muitas maneiras”. 

A negligência, diz Cushing, foi relatada “em todo o mundo, nas Filipinas, em Uganda, 
vimos casos levantados no Quênia, na América Latina também”. 

“Conforme a pandemia progrediu, vimos a mudança da pressa para comprar 
[equipamentos de proteção individual] e ventiladores ... para a compra de vacinas”, disse 
Cushing. 

“O que estamos vendo agora é uma total falta de transparência”. 

“No cenário atual da pandemia, a confiança é fundamental. Precisamos garantir que 
haja confiança no sistema ” 

Jonathan Cushing, equipe de saúde global da Transparência Internacional 

O presidente da Tanzânia, John Magufuli, pode ter sido vítima de sua própria recusa em 
reconhecer a presença e a gravidade do SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19. 

Em junho, Magufuli declarou que “a doença da corona foi eliminada por Deus”, deixando 
a Tanzânia “livre do coronavírus”. O governo parou de publicar dados sobre o número de 
casos, enquanto a vigilância e defesa de doenças diminuíram. 

A morte de Magufuli - oficialmente de problemas cardíacos, mas amplamente tida como 
ligada ao COVID-19 - foi anunciada em 17 de março. 



Moradores da maior cidade da Tanzânia, Dar es Salaam, disseram à SciDev.Net que ainda 
não se sabe se o governo da Tanzânia reverterá as políticas cada vez mais autoritárias de 
Magufuli. Mas a nova presidente Samia Suluhu Hassan já marcou um afastamento de seu 
antecessor, prometendo formar um comitê consultivo científico sobre COVID-19. 

Os epidemiologistas dizem que as estatísticas serão fundamentais para qualquer nova 
resposta baseada em evidências. Por enquanto, o déficit de dados permanece à medida 
que as pessoas continuam adoecendo. 

“O que está faltando agora na Tanzânia é um ambiente favorável que permita 
investigações científicas sobre coisas como pandemias”, disse Frank Minja, médico 
tanzaniano e professor associado de neurorradiologia do departamento de radiologia e 
imagem biomédica da Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos. 

“É claro que a ciência não funciona isolada, ela precisa de decisões econômicas e 
políticas. Mas a ciência é uma ferramenta que deve ser usada para resolver nossos 
problemas. ” 

Dados no escuro 

Para os países que publicam estatísticas, muitas delas foram massageadas para revelar 
uma versão mais otimista da realidade. 

A manipulação de dados é um marcador chave da corrupção do COVID-19, de acordo com 
a Transparency International. Isso pode ter consequências devastadoras, como má 
alocação de recursos, picos nas taxas de casos à medida que os cidadãos são encorajados 
a agir normalmente e aumento da desconfiança nos governos quando a realidade não 
corresponde à versão oficial dos eventos. 

Vários estudos, incluindo aqueles baseados em taxas de população com anticorpos 
COVID-19 , sugeriram que o SARS-CoV-2 é mais prevalente em muitos países do que as 
estatísticas oficiais revelam. 

Um desses estudos, realizado na Zâmbia e publicado no The BMJ , observou “uma 
prevalência surpreendentemente elevada de mortalidade por COVID-19”. 

A equipe de pesquisa, liderada por Lawrence Mwananyanda da Right to Care, disse: 
“Contradizendo a narrativa predominante de que o COVID-19 poupou a África, o COVID-
19 teve um impacto severo na Zâmbia. Como isso foi esquecido é amplamente explicado 
pelas baixas taxas de teste, não por uma baixa prevalência de COVID-19. 

“Se nossos dados podem ser generalizados para outros locais na África, a resposta à 
pergunta, 'Por que o COVID-19 pulou a África?' é que não fez. ” 



Em resposta , patologistas do Ministério de Assuntos Internos e do Hospital Universitário 
da Zâmbia disseram que as conclusões do estudo de Lusaka eram "altamente 
questionáveis" e não podiam ser extrapoladas para toda a África Subsaariana. 

 

Os cientistas argumentam que os dados do governo indicando baixos números de casos 
COVID-19 na Tanzânia, México e Filipinas representam erroneamente a realidade da crise 
de saúde. O gráfico reflete os dados oficiais fornecidos pelo mapa COVID-19 da Johns 
Hopkins University, em 26 de março. 

Pesquisadores na Índia descobriram que as infecções por COVID-19 foram grosseiramente 
subestimadas e podem ser até 95 vezes maiores do que os números oficiais. O economista 
de saúde e desenvolvimento Anup Malani disse ao SciDev.Net que a alta soroprevalência - 
o número de pessoas com teste positivo para COVID-19 - nas áreas rurais estudadas foi 
devido à migração em massa das cidades para escapar das restrições de bloqueio. 

No Brasil, o ministério da saúde do país removeu dados cumulativos do COVID-19 de seu 
site em junho, quando o presidente Jair Bolsonaro declarou que as estatísticas não 
“refletiam o momento em que o país está”. 

A suprema corte ordenou que os dados fossem restaurados e os números agora 
indicam que o Brasil está entre os países mais afetados do mundo, já que o governo 
nomeia seu quarto ministro da saúde desde o início da pandemia. 

Atacando os mensageiros 

Aqueles que se recusam a seguir as linhas do governo enfrentaram repercussões, desde a 
perda do emprego até intimidação legal e agressões verbais. 



Depois que ela criticou o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, e seu governo por lidar 
com a crise do COVID-19, uma enxurrada de abusos online foi direcionada a Maria Ressa, 
a fundadora do site de notícias Rappler, das Filipinas. 

Ressa é uma crítica declarada de Duterte, mas a análise do Centro Internacional para 
Jornalistas (ICFJ) mostra que o segundo maior aumento no abuso de Ressa está 
relacionado ao seu questionamento ao relato oficial dos dados do COVID-19. 

“Ressa vive no centro de uma tempestade do século 21”, diz o relatório , liderado pela 
diretora global de pesquisa do ICFJ, Julie Posetti. “É um furor de desinformação e ataques 
- aquele em que jornalistas confiáveis são submetidos à violência online com 
impunidade; onde os fatos murcham e as democracias oscilam ”. 

Posetti diz que as ameaças do Estado e a violência digital colocam os jornalistas - e o 
jornalismo - em risco no mundo real. Em janeiro, o décimo mandado de prisão foi emitido 
contra Ressa, que enfrenta vários processos por difamação, além de uma pena de prisão 
de seis anos, da qual Ressa está apelando. 

 

A barra vermelha indica o nível de 'abuso altamente explícito' dirigido a Maria Ressa 
depois que ela criticou a forma como as Filipinas lidaram com a pandemia de COVID-19, 
com base em dados compilados pelo ICFJ. 

Anthony Leachon, um importante médico e especialista em saúde pública nas Filipinas, foi 
forçado a renunciar como conselheiro especial da força-tarefa COVID-19 em junho depois 
de discordar publicamente com a forma como o governo Duterte lidou com a pandemia e 
argumentou que a força-tarefa havia sucumbido à pressão política. 

Leachon também criticou o departamento de saúde, dizendo que seu relatório do COVID-
19 não era confiável e atrasado, e questionou por que o governo estava favorecendo 



vacinas de empresas sem dados de segurança e eficácia. O governo das Filipinas aprovou 
as vacinas Sinovac e Sinopharm para pessoas com menos de 65 anos. 

Leachon continuou a pedir às autoridades que divulgassem dados em tempo real sobre as 
infecções por COVID-19, que, segundo ele, permitirão que as autoridades locais 
respondam rapidamente com políticas apropriadas. 

Por falar de forma independente, Leachon foi ridicularizado e ridicularizado pelos 
apoiadores de Duterte. O porta-voz do governo, Harry Roque, disse que Duterte 
amaldiçoou Leachon repetidamente durante uma reunião de gabinete em dezembro no 
COVID-19. 

“Essa falta de transparência e urgência é a razão pela qual as Filipinas estão uma bagunça 
agora e ficaram para trás em relação a seus pares na região”, disse Leachon à SciDev.Net. 

“Estamos no bloqueio contínuo mais longo do mundo. Ainda estamos em quarentena, 
mas agora estamos vendo um aumento nos casos ... [e] ainda estamos no meio do debate 
sobre quais vacinas adquirir, como e quais são as diretrizes de seleção. ” 

Em março, as Filipinas receberam sua primeira entrega de vacinas das instalações da 
COVAX - a parceria internacional estabelecida para apoiar o acesso à vacina para países de 
baixa e média renda. Leachon alerta que a falta de abertura e transparência no país pode 
minar a confiança nas vacinas COVID-19. 

Informação cativa 

Os ataques ao órgão independente de liberdade de informação do México - o Instituto 
Nacional para Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI) - 
se intensificaram com o início da pandemia. 

Em 2019, primeiro ano de mandato do presidente Andrés Manuel López Obrador, o INAI 
informou que o governo contestava judicialmente pelo menos 30 pedidos de informação 
aprovados pelo instituto. 

Em janeiro, López Obrador anunciou uma proposta para fechar o INAI e substituí-lo por 
uma agência governamental, uma medida que o diretor da Human Rights Watch 
Americas, José Miguel Vivanco, chamou de “a receita perfeita para o sigilo e o abuso”. 

“O INAI tem desempenhado um papel crucial na proteção da privacidade e garantindo que 
o público possa acessar informações sobre corrupção governamental e violações dos 
direitos humanos”, disse Vivanco. 



Janet Oropeza Eng, pesquisadora de responsabilidade e anticorrupção da organização da 
sociedade civil Fundar, afirma que o INAI tem sido fundamental para os esforços de 
monitoramento dos órgãos do governo federal nos últimos dez anos. 

“Talvez não seja o COVID-19, mas o governo deveria sair e explicar o que está causando 
essas mortes. Não temos a liberdade ou os fatos para dizer se é COVID-19. ” 

Adolf Mkono, residente na região de Kagera, Tanzânia 

“Se o INAI desaparecesse ou ficasse dependente do executivo [ramo do governo], seria 
um retrocesso em termos de independência e autonomia. Não é possível ser juiz e parte ”, 
disse Eng ao SciDev.Net. 

“O executivo não podia se ordenar a abrir informações. Para os mexicanos, seria um 
retrocesso no direito à informação que já estava garantido ”. 

A filial da Transparency International no México fez repetidos pedidos de liberdade de 
informação para transparência de preços, mas “não chega a lugar nenhum”, de acordo 
com Jonathan Cushing, da equipe de saúde global da organização. 

“E não é exclusivo do México, é a Argentina, no Paquistão eles estão tentando a mesma 
coisa. É uma paralisação completa ”, diz ele. 

Ordens de mordaça 

As referências crípticas à 'pneumonia' tornaram-se uma das únicas maneiras pelas quais 
os tanzanianos podiam falar abertamente sobre o surto da doença, depois que o governo 
aprovou um regulamento que proíbe reportar sobre o COVID-19. 

De acordo com a regulamentação de conteúdo online , a publicação de "informações 
públicas que podem causar confusão e desordem pública" é proibida, incluindo "conteúdo 
com informações relacionadas ao surto de doenças letais ou contagiosas [sic] no país ou 
em outro lugar sem a aprovação do respectivas autoridades ”. 

As violações podem ser punidas com pena de prisão de no mínimo 12 meses, multa de 
pelo menos cinco milhões de xelins (US $ 2.155) ou ambas. 

Adolf Mkono, um residente da região de Kagera, no norte da Tanzânia, que faz fronteira 
com Burundi, Ruanda, Uganda e Lago Vitória, diz que o medo de ser acusado sob o novo 
regulamento está sufocando o compartilhamento de informações. 

“Desde o final do ano passado, testemunhei várias pessoas morrendo após reclamar de 
dificuldade para respirar. Isso não é normal ”, diz Mkono 



“Talvez não seja o COVID-19, mas o governo deveria sair e explicar o que está causando 
essas mortes. Não temos a liberdade ou os fatos para dizer se é COVID-19 ”, disse Mkono 
à SciDev.Net em uma entrevista realizada em janeiro deste ano, antes da decisão do novo 
presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, de formar um comitê consultivo científico 
no COVID-19. * 

O ministério da saúde da Tanzânia não respondeu diretamente a essas alegações quando 
a SciDev.Net pediu comentários. Mas, o chefe de comunicações compartilhou um vídeo da 
secretária principal do ministério, Mabula Mchembe, dizendo: “Não é verdade que todo 
paciente que reclama de dificuldades respiratórias deva ser considerado portador de 
COVID-19. Visitei muitos hospitais e o que posso concluir é que a situação do COVID-19 de 
que se fala é baseada em afirmações da mídia social que não são verdadeiras. 

Compras à porta fechada 

Os produtores da vacina COVID-19 exigiram que governos em todo o mundo assinassem 
acordos de não divulgação para manter o preço por dose em segredo. 

“Alguns países criaram comissões especiais para negociar a compra de vacinas COVID-19”, 
disse o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em um documento de política 
de janeiro . 

“Pode haver falta de transparência e, portanto, um risco potencial de corrupção no que 
esses acordos implicam.” 

Com os procedimentos de aquisição de emergência e as negociações de vacinas ocultos da 
visão pública, a corrupção do sistema de saúde pode ter um efeito de arrastamento 
rápido - e devastador - para a contenção de doenças. 

Em 27 de março, o governo do México revisou discretamente suas estatísticas oficiais 
COVID-19 , reconhecendo que o número real de mortos pode ser 60 por cento maior do 
que o relatado anteriormente. 

O país deixou de ser elogiado pela Organização Pan-Americana da Saúde por sua resposta 
inicial à pandemia e passou a figurar entre os países com pior desempenho no mundo em 
número de casos e mortes. 

Em abril de 2020, o governo emitiu um decreto em aberto autorizando a compra de bens 
e serviços relacionados ao coronavírus sem a necessidade de realização de processo de 
licitação. 

O resultado, de acordo com o projeto de análise de dados Covid Purchases 
( ComprasCOVID.MX ), da ONG de direitos humanos PODER e da iniciativa de jornalismo 



de dados Serendipia, foi que quase 95 por cento dos contratos de aquisição do México em 
2020 foram contratos de adjudicação direta - ou seja, concedidos sem concorrência. 

Isso se compara a 2019, quando cerca de 78 por cento dos contratos públicos eram 
adjudicações diretas, de acordo com a organização da sociedade civil Mexican Against 
Corruption and Impunity. 

E foram levantadas preocupações sobre a idoneidade das empresas premiadas, muitas 
delas sem experiência na área médica ou vinculadas a casos de corrupção anteriores. 

“A questão preocupante é que todos os níveis de governo - não apenas o federal - estão 
abusando do decreto de emergência para continuar com as concessões diretas sem 
quaisquer restrições”, disse Eduardo Bohórquez, diretor da Transparencia Mexicana, filial 
da Transparência Internacional no país, ao SciDev.Net. 

Os dados coletados pelo ComprasCOVID.MX mostram que as instituições governamentais 
pagavam preços absurdamente diferentes por equipamentos de proteção pessoal vitais, 
como máscaras faciais. 

Enquanto alguns departamentos do governo pagavam um peso mexicano - cerca de cinco 
centavos de dólar dos EUA - por máscara, outros pagavam até 405 pesos - quase US $ 20. 

Bohórquez afirma que, sem uma cláusula de caducidade na legislação de compras 
emergenciais, os fundos públicos e as instituições mexicanas ficam vulneráveis à 
corrupção. 

Vacinas à venda 

Embora haja relatos de férias privadas de vacinas nos Emirados Árabes Unidos, acredita-se 
que o Paquistão seja o primeiro país a aprovar a importação privada e a venda comercial 
de vacinas COVID-19. 

Os defensores da transparência instaram o governo a abandonar a proposta, que 
permitiria que as vacinas do Sputnik-V fossem vendidas a um preço cerca de 160 por 
cento mais alto do que o preço global estabelecido de US $ 10 por dose. 

Isso "forneceria uma janela de corrupção", pois poderia significar que as vacinas do 
governo acabariam em hospitais privados para venda comercial e aumento de preços no 
setor público, disse Nasira Iqbal, ex-juíza do Tribunal Superior de Lahore e vice-presidente 
da Transparência Internacional Paquistão, em carta ao primeiro-ministro . 

“O governo não deve encorajar essa política de favorecer um determinado setor da 
sociedade à custa da transparência”, prosseguiu Iqbal . 



Em resposta, o secretário de Coordenação e Regulamentos dos Serviços de Saúde 
Nacionais, Aamir Ashraf Khawaja, disse que as vendas privadas de vacinas eram apenas 
um elemento da resposta do governo ao COVID-19. 

“Foi uma decisão bem considerada do governo federal permitir que o setor privado 
importasse a vacina, já que as prioridades nacionais de vacinação favoreciam os 
profissionais de saúde e os idosos, envolvendo algum atraso em atingir outros segmentos 
da sociedade”, disse Khawaja em uma carta . 

“Pode-se acrescentar que o governo está fixando o preço máximo de varejo, abrindo 
espaço para a concorrência e a dinâmica do mercado livre.” 

Potenciais conflitos de interesse entre autoridades e empresas farmacêuticas privadas 
abrem oportunidades para a corrupção, dizem analistas. 

A SciDev.Net contatou o Departamento de Informações à Imprensa do governo do 
Paquistão para comentar, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação. 

Um economista baseado no Paquistão, que pediu para não ser identificado por medo de 
represálias do governo ou militares, disse à SciDev.Net que, embora houvesse poucos 
relatos confirmados de corrupção de coronavírus no Paquistão, abundam os rumores em 
um país conhecido por sua corrupção sistêmica e endêmica . 

“Do lado da política, há rumores de corrupção na compra de ventiladores e na supressão 
de dados de casos e mortes na província de Punjab desde o início para criar a impressão 
de que a incidência do vírus era baixa”, disse o economista. 

“Na frente da saúde, tem havido muito ceticismo em relação aos testes para COVID-
19. Mais uma vez, há rumores de que, para fins de viagem, os laboratórios privados 
estavam propositalmente fornecendo resultados negativos. Isso foi feito principalmente 
para viagens internacionais. Não houve monitoramento, seja pela imprensa, seja pelas 
ONGs. ” 

Além disso, analistas dizem que os US $ 1,386 bilhão prometidos ao Paquistão em abril de 
2020 no âmbito do Instrumento de Financiamento Rápido do FMI ainda não foram 
totalmente desembolsados. 

Ciência aberta, sociedades abertas 

A primeira vítima da corrupção do coronavírus pode muito bem ser a confiança do 
público, diz Cushing, já que estatísticas distorcidas e processos de aquisição tortuosos 
fornecem aos céticos da vacina munição que pode dificultar as respostas à pandemia. 



“No cenário atual da pandemia, a confiança é fundamental. Precisamos garantir que haja 
confiança no sistema ”, disse Cushing. 

“Parte da transparência é parar a corrupção, impedir que indivíduos lucrem ilegal e 
imoralmente com isso. 

“Mas também se trata de permitir que as pessoas entendam e participem da tomada de 
decisões. Se você sabe o que está acontecendo e pode entender quais decisões estão 
sendo tomadas e pode ajudar a moldar isso, torna-se muito mais fácil responsabilizar os 
governos ”. 

As consequências para as sociedades podem ir além da ameaça imediata de doenças. Sem 
dados abertos e ciência aberta, as comunidades ficarão fora de conversas importantes e 
no escuro, diz Cushing. 

Os órgãos de saúde exigem dados para apoiar a “tomada de decisão racional” quando se 
trata de priorizar quais medicamentos comprar. “Se isso não estiver lá, então, na melhor 
das hipóteses, você pode estar desperdiçando dinheiro; na pior, pode estar impactando os 
resultados da saúde”, disse Cushing. 

“A conexão entre governança e sociedades saudáveis é exatamente isso - você quer 
sistemas de governança transparentes e quanto mais transparentes eles forem e quanto 
mais pessoas puderem se engajar neles, haverá maior confiança nesse sistema. 

“Isso deve permitir que a conversa aconteça sobre para onde o país está indo em termos 
de saúde, desenvolvimento, prioridades socioeconômicas.” 

Licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative Commons. 

FONTE:https://www.scidev.net/global/scidev-net-investigates/covid-19-lies-and-statistics-corruption-
and-the-pandemic/ 

 

 

Um desastre com qualquer outro nome?: COVID - 19 e 
suporte para uma abordagem de todos os perigos 

Este artigo discute como os desastres estão entre as crises que podem testar a 
habilidade de tomada de decisão de funcionários públicos eleitos e nomeados, desde o 
planejamento até a resposta e recuperação. A crise do COVID-19, uma emergência de 



saúde pública ao invés de uma com danos imediatos ao ambiente construído, afetou 
muitos aspectos da vida da comunidade. 

As experiências em resposta à pandemia provavelmente estimularão novas iniciativas 
de planejamento para emergências de saúde pública. Como, então, os planejadores de 
emergência devem abordar as tarefas de planejamento e resposta? A abordagem All - 
Hazards tem sido um pilar da pesquisa e da formulação de políticas por mais de 40 anos, 
mas tem sofrido críticas recentes. 

Este artigo considera se a abordagem de Todos os Perigos para a gestão de desastres 
ainda é viável. Comparando as necessidades de gestão que surgiram na pandemia com as 
de desastres de agentes de perigo mais familiares, concluímos que a abordagem de todos 
os perigos é válida e pode continuar a orientar os formuladores de políticas em suas 
atividades de gestão de perigos e desastres. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rhc3.12213 

 

Evacuação de emergência e abrigo durante a pandemia 
COVID-19 

Mudanças fundamentais no planejamento da preparação são necessárias para garantir 
saúde, segurança e operações regulares durante emergências no contexto da pandemia 
COVID-19. Esta rápida consulta a especialistas detalha o que é conhecido a partir de 
pesquisas sobre comportamento de evacuação, respostas sociais a desastres e 
comunicação de risco, bem como lições aprendidas de gestores de emergência, 
departamentos de saúde pública, autoridades locais e prestadores de serviços humanos, 
como o segundo ano da pandemia se desenrola. Inclui estratégias para planos de 
evacuação, operações de abrigo e melhores práticas de comunicação de risco para 
funcionários públicos que enfrentam perigos e desastres. 

O planejamento de evacuação, que inclui a identificação das necessidades logísticas e a 
compreensão dos processos que conduzem o comportamento de evacuação, é vital para a 
preparação para eventos extremos que podem exigir mobilização em massa durante a 
pandemia. Para se preparar para eventos de emergência que requerem evacuação, é 
necessário revisar o planejamento do abrigo e as operações de atendimento em massa, 
a equipe do abrigo e o projeto e as operações do abrigo com foco na redução da 
transmissão do vírus e na garantia da segurança. O desenvolvimento de mensagens 
públicas eficazes também é fundamental durante a pandemia e requer planejamento 
prévio e familiaridade com as necessidades e características das comunidades atendidas. 



FONTE:https://www.nap.edu/catalog/26084/emergency-evacuation-and-sheltering-during-the-covid-19-
pandemic 

 

Financiando a resposta da Covid-19: Rastreando o 
financiamento global humanitário e de desenvolvimento 
para atender às necessidades da crise 

Este artigo discute como, ao longo do ano passado, desde a declaração de covid-19 como 
uma pandemia, rastreou financiamento para países de baixa e média renda que passaram 
pelo sistema multilateral: financiamento humanitário nas Nações Unidas (ONU ) 
financiamento de sistema e desenvolvimento do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Grupo do Banco Mundial (WBG) e bancos regionais de desenvolvimento. Este documento 
documenta os métodos usados para rastrear esse financiamento e o que foi aprendido 
sobre o financiamento da resposta à crise. 

A principal lição é que mais dinheiro não é apenas necessário - uma abordagem diferente 
é necessária para financiar desastres. Uma abordagem que envolve mais preparação 
financeira e planejamento para a resposta à crise antes que as crises ocorram, e que 
depende menos da capacidade de um país de contrair empréstimos em tempos de 
crise. Na ausência de tal abordagem, embora a resposta de financiamento global para 
covid-19 tenha sido substancial e mais rápida do que as crises anteriores - US $ 125 
bilhões, 64% dos quais desembolsados - ela foi altamente injusta em sua alocação entre 
os países, e chegou depois de as pessoas terem incorrido em custos. 

Os países que deverão ver os maiores aumentos na pobreza extrema receberam US $ 41 
per capita, em comparação com US $ 108 per capita em países com aumentos mínimos de 
pobreza extrema. Exceto pelos fundos pré-alocados, que representavam apenas 2% dos 
compromissos totais, quase todo o financiamento chegou depois que as famílias 
começaram a perder renda e reduzir o consumo em abril de 2020. Embora o jornal espere 
que uma futura pandemia dessa escala não seja vista novamente, crises futuras são uma 
certeza. Este trabalho destaca lições importantes sobre como as instituições 
multilaterais se preparam para eles. 

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/607018619a533658922351ff
/1617959018088/WP_5_8Aprilv2.pdf 

 



COVID-19 e o acesso humanitário: como a pandemia deve 
provocar uma mudança sistêmica no sistema humanitário 
global 

Este relatório examina o impacto da pandemia no acesso e nas operações humanitárias. A 
análise é baseada em desenvolvimentos na Colômbia, Mianmar, Nigéria, Sudão do Sul e 
Iêmen. O relatório conclui que a pandemia contribuiu para necessidades humanitárias 
significativamente maiores em muitos locais, juntamente com uma alta probabilidade 
de riscos socioeconômicos de longo prazo que podem levar mais pessoas à 
vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, uma combinação de fatores agiu contra o acesso e 
entrega humanitária, incluindo: restrições de viagens para e dentro dos 
países; quarentena e outras restrições às atividades do grupo; maiores obstáculos 
burocráticos por parte dos governos e outros atores; e uma crise financeira global que 
reduziu os gastos no exterior. 

Uma das recomendações para governos, doadores, a ONU e organizações não 
governamentais locais é construir uma abordagem de risco coerente e multiescalar. O 
aumento do apoio internacional para enfrentar a crise humanitária é uma parte 
importante da resposta ao COVID-19, mas não captura o quadro completo. Os chamados 
efeitos secundários incluem uma espiral descendente nos meios de subsistência de 
populações vulneráveis e um ecossistema enfraquecido de economias que estarão mal 
posicionadas para apoiá-los. Os entrevistados apontaram para a necessidade de reunir 
dados altamente localizados para entender os riscos específicos enfrentados pelas 
comunidades, mas também para entender suas trajetórias de longo prazo em economias 
políticas maiores. Colocar recursos na análise de risco que reúne locais, nacionais. 

FONTE:http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8033/UNU_COVIDandHumanitarianAccess_FINAL.pdf 

 

COVID-19 na Índia: Quem estamos deixando para trás? 

Este relatório discute como a pandemia COVID-19 revelou e intensificou as 
desigualdades sociais existentes. Pessoas em trânsito e residentes de favelas urbanas e 
assentamentos informais estão entre alguns dos grupos mais afetados no Sul 
Global. Dadas as atuais condições de vida dos migrantes, as diretrizes da OMS sobre como 
prevenir o COVID-19 (como lavar as mãos, distanciar-se fisicamente e trabalhar de casa) 
são desafiadoras e quase impossíveis em assentamentos informais. O relatório usa o caso 
da Índia para destacar os desafios dos migrantes e moradores de favelas urbanas durante 



a resposta do COVID-19 e para fornecer recomendações baseadas em direitos humanos 
para ação imediata para proteger essas populações vulneráveis. 

Os desenvolvimentos do COVID-19 na Índia ilustram delicadamente como a proteção de 
migrantes e outras populações urbanas vulneráveis caiu entre dois bancos. Os autores 
acreditam que o bloqueio deveria ter sido planejado com cuidado e comunicado de forma 
mais eficaz, a fim de evitar estresse psicológico desnecessário e experiências 
traumáticas. 'Reconstruir melhor' exigirá que todos os governos nacionais apoiem seus 
cidadãos da melhor maneira possível, especialmente aquelas pessoas espremidas em 
áreas urbanas frágeis e apertadas, sem acesso a serviços de água, saneamento e saúde. Os 
autores concluem que a resposta à pandemia deve incluir o acesso a medidas de saúde e 
bem-estar para todos - não aumentar o estresse para aqueles já vulneráveis. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061721000235?via%3Dihub 

 

Associação entre fatores meteorológicos e novos casos 
diários de COVID-19 em 188 países: uma análise de série 
temporal 

Desde o primeiro caso de doença por coronavírus 2019 (COVID-19) levantou 
preocupações em Wuhan, China, no final de dezembro de 2019 ( OMS, 2020a ), que foi 
causado por coronavírus de síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), COVID- 19 
se espalha rapidamente pelo globo devido à sua natureza altamente contagiosa ( Lotfi e 
Rezaei, 2020 ). Em 26 de janeiro de 2021, COVID-19 já era prevalente em todo o mundo 
há um ano e quase todos os países haviam experimentado um ciclo sazonal 
completo. Mais de 99 milhões de casos e 2.135 mil mortes foram notificados em todo o 
mundo, e mais de 200 países e regiões foram afetados ( OMS, 2021 ). 
A relação entre a infecção viral e as condições meteorológicas foi de interesse no 
passado. Infere-se que a transmissão do SARS-CoV-2 também pode ser influenciada por 
fatores Climatológicos, Meteorológicos e Ambientais (CME), como temperatura, umidade 
e PM2,5 ( Comitê Científico, 2020 ). Estudos anteriores investigaram que os parâmetros 
climáticos podem ser fatores importantes que podem influenciar a transmissão de 
COVID-19 ( Mecenas et al., 2020 ). Ainda há debate sobre o impacto dos fatores 
meteorológicos na transmissão do COVID-19. Alguns estudos globais ou regionais 
relataram uma associação negativa entre a temperatura e o número de casos COVID-19 
confirmados, incluindo a China ( Liu et al., 2020 ;Shi et al., 2020 ), Japão ( Kodera et al., 
2020 ), México ( Méndez-Arriaga, 2020 ) e outros países. Outros estudos também 
observaram correlações positivas ( Menebo, 2020 ), nenhuma correlação ( Yao et al., 
2020 ) ou correlações não lineares ( Xie e Zhu, 2020 ). Nosso estudo anterior descobriu 



que a temperatura e a umidade estavam inversamente correlacionadas com novos casos 
diários e mortes de COVID-19 em 166 países (excluindo a China) em 27 de março de 2020 
( Wu et al., 2020) Com a extensão do intervalo de tempo, o hemisfério norte faz a 
transição do inverno para o verão. Em outro estudo, revelamos que temperatura, 
umidade relativa e velocidade do vento foram correlacionadas não linearmente com 
novos casos diários de COVID-19 em 127 países em 31 de agosto de 2020. Eles podem 
estar negativamente correlacionados com os novos casos diários de COVID-19 ao longo 
127 países quando a temperatura, umidade relativa e velocidade do vento estavam abaixo 
de 20 ° C, 70% e 7 m / s, respectivamente ( Yuan et al., 2020 ). 
As inconsistências podem ser atribuídas ao tamanho relativamente pequeno da amostra, 
curto período de estudo e diferenças nas regiões de estudo anteriores. Hoje em dia, 
COVID-19 foi prevalente em todo o mundo por mais de um ano, e ambos 
os hemisférios norte e sul experimentaram um ciclo sazonal completo. É essencial realizar 
estudos ecológicos em escala global para analisar as diferenças espaciais na disseminação 
de COVID-19 e interpretá-las em termos de mudanças associadas na temperatura, 
umidade ou outros fatores ambientais, que podem ser úteis para prever a dinâmica da 
doença e comunicar informações com base científica precisa para informar intervenções 
como campanhas de vacinas e regulamentos de distanciamento social. 
Neste estudo, utilizamos os modelos aditivos generalizados (GAM) e o modelo não 
linear de latência distribuída (DLNM) para explorar a associação entre as condições 
meteorológicas globais (temperatura média, velocidade do vento, umidade relativa e 
faixa de temperatura diurna) e novos casos de COVID-19 em todo o ano passado (até 31 
de dezembro de 2020) em 188 países e encontrar modelos apropriados para a previsão 
da transmissão da SARS-COV-2 e fornecer informações científicas para a tomada de 
decisão e ação. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0048969721016065?token=08E2896F5C3C33E05DD37
810C2794D27BEA4893BF3198085DD6C2E8BD6C9357ED52B30557BC1E061FEFC4C82BC86A12B&originRegi
on=us-east-1&originCreation=20210418130447 

 

FEMA atualiza sua metodologia de classificação de seguro 
contra inundações para oferecer preços mais justos 

A nova metodologia permite que a FEMA distribua prêmios de maneira equitativa entre 
todos os segurados, com base no valor de sua casa e no risco de inundação exclusivo de 
sua propriedade. 

A FEMA está atualizando a metodologia de precificação do Programa Nacional de Seguro 
contra Inundações para comunicar o risco de inundações de forma mais clara, para que 



os segurados possam tomar decisões mais informadas sobre a compra de seguro 
adequado e sobre ações de mitigação para se proteger contra os perigos de inundações. 

O sistema de classificação do século 21, Risk Rating 2.0 — Equity in Action, fornece taxas 
atuarialmente sólidas que são equitativas e fáceis de entender. Ele transforma uma 
metodologia de precificação que não era atualizada há 50 anos, aproveitando a tecnologia 
aprimorada e a compreensão aprimorada da FEMA sobre o risco de inundação. 

“A nova metodologia de preços é a coisa certa a fazer. Ele reduz o risco, oferece taxas 
equitativas e avança a meta da Agência de reduzir o sofrimento após desastres de 
enchentes ”, disse David Maurstad, executivo sênior do Programa Nacional de Seguro 
contra Inundações da FEMA. “Equidade em Ação é a mudança geracional de que 
precisamos para estimular ações agora em face das mudanças nas condições climáticas, 
construir resiliência individual e comunitária e cumprir a prioridade da Administração 
Biden de fornecer programas equitativos para todos.” 

O Programa Nacional de Seguro contra Inundações oferece cerca de US $ 1,3 trilhão em 
cobertura para mais de 5 milhões de segurados em 22.500 comunidades em todo o 
país. Compreendendo a magnitude até das menores mudanças em um programa dessa 
escala, a FEMA dedicou milhares de horas para desenvolver a nova metodologia de 
precificação para garantir equidade e precisão. 

No desenvolvimento das novas taxas, a FEMA coordenou com especialistas no assunto do 
Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, US Geological Survey e da National Oceanic 
and Atmospheric Administration, juntamente com especialistas de todo o setor de 
seguros e ciência atuarial para garantir o alinhamento com os regulamentos e sistemas 
federais orientação e políticas. 

A nova metodologia permite que a FEMA distribua prêmios de maneira equitativa entre 
todos os segurados, com base no valor de sua casa e no risco de inundação exclusivo de 
sua propriedade. Atualmente, muitos segurados com residências de menor valor estão 
pagando mais do que deveriam e os segurados com residências de maior valor estão 
pagando menos do que deveriam. 

Para fornecer mais patrimônio, a FEMA agora tem a capacidade e as ferramentas para 
lidar com as disparidades de classificação, incorporando mais variáveis de risco de 
inundação. Isso inclui frequência de inundação, vários tipos de inundação - 
transbordamento de rio, tempestade, erosão costeira e chuvas fortes - distância até uma 
fonte de água e características da propriedade, como elevação e custo de reconstrução. 

O custo para reconstruir é fundamental para uma distribuição equitativa dos prêmios 
entre todos os segurados, porque se baseia no valor de sua casa e no risco de inundação 
exclusivo de sua propriedade. Este tem sido um padrão da indústria há anos. 



A FEMA está ciente dos impactos econômicos de longo alcance que a COVID-19 teve 
sobre o país e os segurados existentes e está adotando uma abordagem em fases para 
implementar as novas taxas. 

 Na Fase I: Novas apólices a partir de 1º de outubro de 2021 estarão sujeitas à nova 
metodologia de classificação. Também a partir de 1º de outubro, os segurados 
existentes elegíveis para renovação poderão aproveitar as reduções imediatas em 
seus prêmios. 

 Na Fase II: Todas as apólices restantes com renovação em ou após 1º de abril de 
2022 estarão sujeitas à nova metodologia de classificação.   

A FEMA continua a se envolver com o Congresso, seus parceiros da indústria e agências 
estaduais, locais, tribais e territoriais para garantir uma compreensão clara dessas 
mudanças. 

FONTE:https://www.fema.gov/flood-insurance/work-with-nfip/risk-rating 

FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nfip_claims-manual_2020.pdf  

 

Monitor de safra GEOGLAM para boletim de alerta 
precoce: abril de 2021 

O GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning (CM4EW) é uma avaliação de consenso 
internacional e transparente de múltiplas fontes das condições de cultivo, status e 
condições agroclimáticas que podem impactar a produção global. O CM4EW informa 
sobre riscos climáticos, como secas, inundações e condições meteorológicas extremas, 
bem como pragas e doenças de safras, como parte do monitoramento de países em 
risco de fome e para fornecer alertas antecipados de quebras de safras iminentes. O 
relatório CM4EW é publicado online todos os meses. Este problema cobre as condições 
em março de 2021. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77061_geoglamcropmonitorforearlywarningbu.pdf 
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