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O próximo coronavírus virá da Amazônia? Desmatamento
e o risco de doenças infecciosas (comentário)


Muitas “novas” doenças humanas se originam de patógenos transferidos de
animais selvagens, como ocorreu com o coronavírus COVID-19. A Amazônia contém
um grande número de espécies animais e seus patógenos associados com potencial
de serem transferidos para o homem.



O desmatamento aproxima os humanos da vida selvagem e está associado ao
consumo de carne de animais selvagens caçados.



O desmatamento na Amazônia está sendo promovido pelos governos do Brasil e de
outros países, tanto por meio de ações que incentivam o desmatamento quanto
pela falta de ações para conter a perda de florestas. O potencial de liberação de
“novas” doenças agrega mais um impacto que deve fazer esses governos
repensarem suas políticas.



As opiniões expressas são dos autores, não necessariamente da Mongabay.

O único efeito positivo da pandemia de coronavírus COVID-19 é que ela gerou consciência
pública sobre os riscos de doenças emergentes. Pode-se esperar que isso faça com que
esses riscos se reflitam em políticas públicas futuras, como as que promovem o
desmatamento na Amazônia.
O desmatamento tropical é uma ponte para que novas doenças passem das populações
de animais selvagens para os humanos, como aconteceu no caso do vírus COVID-19, que
fez essa transição em um mercado de animais selvagens em Wuhan, na China, com

pangolins traficados das florestas tropicais do sudeste asiático sendo os principais
suspeitos.
Um artigo de Joel Henrique Ellwanger e 13 co-autores (eu entre eles) acaba de ser
publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências . O artigo, intitulado “Além da
perda de diversidade e mudanças climáticas: Impactos do desmatamento da Amazônia
nas doenças infecciosas e na saúde pública”, fornece uma extensa revisão da literatura
científica sobre o assunto. O desmatamento coloca as pessoas em contato próximo com a
vida selvagem. Tanto a simples proximidade quanto o consumo humano de carne de caça
podem permitir que patógenos animais “pulem” para os humanos. A grande variedade de
patógenos desconhecidos na Amazônia resultou no Brasil sendo considerado um
“hotspot” para doenças emergentes (veja aqui , aqui e aqui ).
As várias etapas na identificação de fatores que contribuem para o surgimento e
transferência de doenças infecciosas estão sob a égide de uma “ perspectiva de saúde
única ”, que considera a saúde de uma população humana juntamente com a saúde das
populações vizinhas de outras espécies. O desmatamento na Amazônia facilita a
transmissão de doenças novas e antigas, como a malária. A conexão entre desmatamento
e doenças infecciosas é apenas mais um impacto do desmatamento, somado aos impactos
da perda da biodiversidade da Amazônia e das funções climáticas vitais da floresta para
evitar o aquecimento global e reciclar a água que é essencial para áreas não amazônicas
no Brasil (como São Paulo), bem como países vizinhos como a Argentina.
Todos esses impactos, incluindo os impactos sobre a saúde pública, apontam para a
necessidade de mudanças radicais nas políticas públicas a fim de desacelerar e
eventualmente conter o desmatamento na Amazônia .
FONTE:https://news.mongabay.com/2020/04/will-the-next-coronavirus-come-from-amazoniadeforestation-and-the-risk-of-infectious-diseases-commentary/
Anais da Academia Brasileira de Ciências
FONTE:https://www.scielo.br/pdf/aabc/v92n1/0001-3765-aabc-92-01-e20191375.pdf
FONTE:https://academic.oup.com/ilarjournal/article/51/3/193/678647

Hotspots globais e correlatos de doenças zoonóticas
emergentes
As zoonoses originadas da vida selvagem representam uma ameaça significativa à saúde
global, segurança e crescimento econômico, e combater seu surgimento é uma prioridade
de saúde pública. No entanto, nossa compreensão dos mecanismos subjacentes ao seu
surgimento permanece rudimentar. Aqui, atualizamos um banco de dados global de
eventos de doenças infecciosas emergentes (EID), criamos uma nova medida de esforço

de relatório e ajustamos modelos de árvore de regressão impulsionados para analisar os
correlatos demográficos, ambientais e biológicos de sua ocorrência. Depois de contabilizar
o esforço de relatório, mostramos que o risco zoonótico de EID é elevado em regiões de
florestas tropicais que experimentam mudanças no uso da terra e onde a biodiversidade
da vida selvagem (riqueza de espécies de mamíferos) é alta. Apresentamos um novo mapa
de ponto de acesso global de variação espacial em nosso índice de risco EID zoonótico, e
gráficos de dependência parcial ilustrando relacionamentos entre eventos e
preditores. Nossos resultados podem ajudar a melhorar a vigilância e os programas de
monitoramento EID de longo prazo, e projetar experimentos de campo para testar os
mecanismos subjacentes da emergência de doenças zoonóticas.
FONTE:https://www.nature.com/articles/s41467-017-00923-8

Prevenir a próxima pandemia custará US $ 22,2 bilhões por
ano, dizem os cientistas
Melhores proteções de florestas, monitoramento do comércio de animais selvagens e
pesquisa de doenças são necessários para prevenir a repetição de um surto de doença
zoonótica.
Enquanto o mundo luta com o pedágio da pandemia do coronavírus , os cientistas estão
alertando que o financiamento necessário para prevenir o próximo surto de doença
zoonótica é severamente escasso - deixando todos vulneráveis.
O preço para proteger e monitorar florestas virgens e o comércio de animais
selvagens onde surgem doenças é estimado em US $ 22,2 bilhões a US $ 30,7 bilhões, de
acordo com o relatório da revista Science .
Apesar de pesado, ele empalidece em comparação com o mínimo de US $ 8,1 trilhões em
perdas globais resultantes da atual pandemia, disse o relatório.
“Todos têm interesse em impedir que aconteça novamente”, disse Andrew Dobson,
professor de ecologia e biologia evolutiva da Universidade de Princeton e principal autor
da pesquisa.
Novas epidemias - como SARS , MERS e HIV - parecem surgir a cada quatro ou cinco anos,
disse ele.
Investir em pesquisas incluindo bibliotecas genéticas de vírus aceleraria a resposta dos
testes ao desenvolvimento de vacinas quando novas doenças surgirem, acrescentou.

E para pegar a propagação da doença de animais para humanos na origem, é necessário
um esforço global para reduzir o desmatamento e restringir e monitorar o comércio de
animais selvagens, bem como de gado.
“Se você está preocupado com segurança e proteção, o custo de fazer isso é menos de 2%
dos gastos militares dos 10 principais países militarizados do mundo”, disse Dobson.
Existem exemplos em que o monitoramento da saúde, da vida selvagem e do meio
ambiente em colaboração se mostrou promissor.
No final dos anos 1990 e no início dos anos 2000, nas profundezas das florestas da África
Central, carcaças de gorilas e chimpanzés infectados pelo vírus Ebola geraram surtos entre
humanos depois que caçadores consumiram sem saber a carne infectada, de acordo com
Johannes Refisch, gerente de programa das Nações Unidas Parceria de sobrevivência dos
grandes macacos.
Programas para monitorar a saúde da vida selvagem e das pessoas foram estabelecidos no
Gabão, na República do Congo e em outros países para detectar a doença mais cedo, disse
Refisch, que contribuiu para um relatório semelhante da ONU sobre a prevenção de
pandemias no início deste ano .
"Se nosso sistema de monitoramento puder detectar a doença, podemos ter tempo
suficiente para conseguir alguns médicos e encontrar uma resposta. Isso é importante
para a pesquisa, mas também dá às comunidades locais uma melhor proteção", disse ele.
Mas esses programas não são penetrantes o suficiente para acompanhar as ameaças.
Um novo surto de Ebola foi declarado na República Democrática do Congo em 1º de junho
pela Organização Mundial da Saúde, poucas semanas antes de um surto anterior em outra
região do país finalmente terminar .
O desmatamento desenfreado e o comércio de animais selvagens são as duas principais
causas do contágio de doenças.
Conforme as populações humanas invadem os ambientes naturais, a exposição à vida
selvagem - incluindo morcegos ou ratos - que carregam doenças aumenta, dizem os
especialistas. Mas também existem outros fatores combinados.
“Não é sempre que, quando destruímos uma floresta, surge uma nova doença”, disse
Refisch, acrescentando que as mudanças climáticas e seus efeitos sobre a chuva e a
temperatura podem estar afetando como e quando surgem doenças.

Os mercados e o comércio de animais selvagens, além de animais domesticados, em todo
o mundo apresentam alto risco de propagação de doenças, principalmente em países que
não têm recursos para fazer cumprir as regulamentações do setor.
“É uma situação de higiene horrível que envolve animais vivos, mortos, selvagens e
domésticos”, disse Margaret Kinnaird, do World Wildlife Fund, que é co-autora do
relatório de quinta-feira.
Já existem agências regionais e internacionais para regular o comércio de animais
selvagens, mas esses grupos são muito subfinanciados e carecem de mandato e
coordenação para procurar doenças zoonóticas, disse o relatório.
A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora
Selvagem (CITES), que supervisiona o tráfico de vida selvagem, tem um orçamento anual
de US $ 6 milhões.
No nível regional, a Associação das Nações do Sudeste Asiático tem apenas US $ 30.000
alocados anualmente para o monitoramento do comércio de vida selvagem, disse o
relatório.
No entanto, a escala da indústria supera de longe aquele com o valor do comércio ilegal
de animais selvagens em até US $ 23 bilhões em 2016, de acordo com o Banco Mundial .
Cientistas estão pedindo que agências de monitoramento da vida selvagem recebam US $
500 milhões anuais para prevenir a próxima pandemia.
Financiamento semelhante também é necessário para a indústria pecuária, onde doenças
como a gripe suína e aviária são conhecidas pelo surgimento em todo o mundo.
Mas, especialmente para os países mais pobres, os governos tendem a priorizar outros
setores acima do controle de doenças, disse Bernard Bett, cientista sênior do Instituto
Internacional de Pesquisa Pecuária.
“É apenas quando você tem grandes pandemias, como agora, quando as pessoas estão
dizendo, 'Oh, sim, deveríamos olhar para essas questões'”, disse ele.
Os investimentos em prevenção trazem benefícios de custo, além de evitar uma
pandemia. A proteção dos ecossistemas florestais oferece US $ 18,6 bilhões anualmente
com a redução das emissões de carbono, disse o relatório de quinta-feira.
Manter a biodiversidade também evita que uma espécie seja exterminada quando as
doenças atacam e melhora outros recursos dos quais os humanos dependem, como solo e
água.

"Precisamos controlar nosso relacionamento realmente rompido com a natureza", disse
Kinnaird.
FONTE:https://www.nbcnews.com/news/world/preventing-next-pandemic-will-cost-22-2-billion-yearscientists-n1234688

8 Doenças zoonóticas compartilhadas entre animais e
pessoas que mais preocupam os EUA
O primeiro relatório colaborativo do CDC, USDA e DOI lista zoonoses de alta prioridade
para os EUA
Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e seus parceiros do governo dos
EUA divulgaram o primeiro relatório colaborativo federal listando as principais doenças
zoonóticas de preocupação nacional para os Estados Unidos. As doenças zoonóticas são
doenças que podem se espalhar entre animais e pessoas.
O CDC, o Departamento do Interior dos Estados Unidos (DOI) e o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) desenvolveram o relatório após hospedar em
conjunto um Workshop de Priorização de Doenças Zoonóticas One Health para os Estados
Unidos . Durante o workshop, as agências chegaram a um acordo sobre uma lista de oito
doenças zoonóticas que são de maior preocupação para a nação e fizeram
recomendações para as próximas etapas usando uma abordagem de Uma Saúde.
“Todos os anos, dezenas de milhares de americanos adoecem devido a doenças
transmitidas entre animais e pessoas. O One Health Office do CDC está colaborando com o
DOI, USDA e outros parceiros do governo para reunir detectives de doenças,
laboratoristas, médicos e veterinários para prevenir essas doenças e proteger a saúde das
pessoas, animais e nosso meio ambiente ”, disse Casey Barton Behravesh, MS, DVM,
Dr.PH, diretor, One Health Office, CDC.
As doenças zoonóticas mais preocupantes nos EUA são:







Influenza zoonótica
Salmonelose
Vírus do Nilo Ocidental
Praga
Coronavírus emergentes (por exemplo, síndrome
grave e síndrome respiratória do Oriente Médio )
Raiva

respiratória

aguda




Brucelose
Doença de Lyme

Seis em cada dez doenças infecciosas em pessoas são zoonóticas, o que torna crucial que
a nação fortaleça suas capacidades de prevenção e resposta a essas doenças usando uma
abordagem de saúde única. One Health é uma abordagem que reconhece a conexão entre
pessoas, animais, plantas e seu ambiente compartilhado e exige que especialistas em
saúde humana, animal e ambiental trabalhem juntos para alcançar os melhores resultados
de saúde para todos.
Este workshop foi a primeira vez que várias agências governamentais dos Estados Unidos
trabalharam juntas neste tópico e é uma etapa crítica em direção a uma abordagem
específica dos EUA para Uma Saúde Única. O relatório do workshop descreve o processo,
a lista resultante de doenças zoonóticas priorizadas e as discussões e recomendações dos
participantes.
Este relatório é um novo recurso para organizações que trabalham com questões da One
Health, a mídia e outras partes interessadas e inclui recomendações sobre como trabalhar
em conjunto para abordar as doenças priorizadas e fortalecer os esforços da One Health
nos Estados Unidos.
O relatório US One Health Zoonotic Disease Prioritization está disponível online:
FONTE:https://www.cdc.gov/onehealth/pdfs/us-ohzdp-report-508.pdf

Por que a convenção de comércio de animais selvagens
falhou em impedir a Covid-19
É hora de repensar o papel da CITES, diz seu ex-chefe, John Scanlon. Não tem força para
fazer cumprir as leis de comércio de animais selvagens e pode causar a próxima
pandemia.
A pandemia que prendeu a população humana do planeta está enraizada no comércio e
consumo de animais selvagens. Mas a organização da ONU que regula esse comércio, a
CITES, é incapaz de evitar a crise da saúde, afirma seu ex-chefe, John Scanlon. Isso exige
uma reavaliação importante e urgente da organização, porque, diz ele, isso poderia nos
expor à próxima pandemia.
Falando em um webinar da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) ,
“A CITES pode ajudar a prevenir a próxima pandemia?” ele disse: “Talvez precisemos

reverter a questão e perguntar: O comércio da CITES poderia nos expor à próxima
pandemia?”
Ele indicou que, ao se limitar à regulamentação do comércio, a CITES não tem dentes para
proteger ou regulamentar o uso dentro dos estados nacionais das 36.000 espécies listadas
em seu banco de dados. Para proteger o mundo das doenças zoonóticas, disse ele, a
convenção precisa ser emendada, reorientada ou substituída por outros protocolos
internacionais.
“A pandemia Covid-19 nos lembrou de uma forma devastadora da natureza
interconectada das coisas, mais particularmente entre as economias, o meio ambiente, a
saúde e o bem-estar humanos e da vida selvagem”, disse ele. “Agora é um momento
crítico para novas idéias sobre o que precisa ser feito para evitar a próxima pandemia.”
Então, o que exatamente é CITES? A Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem é um acordo internacional juridicamente
vinculativo adotado em 1973 que estabelece regras para o comércio internacional de vida
selvagem. Ele regula o comércio internacional para garantir que isso não seja prejudicial à
sobrevivência da espécie.
A CITES não incentiva nem desencoraja o comércio - ela apenas regula o comércio quando
ele ocorre. É essencialmente sobre o movimento transfronteiriço da vida selvagem através
de um sistema de licenças. Muitas vezes é confundido com um órgão de proteção da vida
selvagem, mas não tem função de policiamento ou saúde pública.
“O valor e a eficácia do CITES dependem de qual lente você o visualiza”, disse
Scanlon. Quando vista através das lentes de evitar a superexploração de espécies listadas,
a convenção tem sido bastante eficaz. O mesmo não pode ser dito quando visto pelas
lentes da saúde pública.
“A CITES não trata de questões de saúde pública. A mesma observação pode ser feita em
relação à saúde animal e às espécies exóticas invasoras, que novamente não figuram na
tomada de decisão da CITES. ”
A convenção também se aplica apenas a 36.000 das oito milhões de espécies do
mundo. Não exige que o comércio ilegal seja criminalizado, nem se aplica à caça
furtiva. Cria autoridades administrativas e científicas, mas não autoridades de fiscalização
- simplesmente não é um fórum natural para a fiscalização, embora seja frequentemente
visto como tal.
Dado o enorme dano que as pandemias zoonóticas podem causar às economias e
sociedades em todos os continentes, disse ele, em um mundo pós-Covid-19, esse foco era
muito estreito. São necessárias mudanças profundas.
“A CITES não regula a forma como a vida selvagem é colhida, manuseada ou armazenada
no estado de origem, ou como é manuseada, armazenada, vendida ou consumida no

estado de destino”, disse ele. “Os criadouros em cativeiro, que hoje respondem por cerca
de 60% do comércio de animais, não são avaliados pela CITES por motivos de saúde
pública. No entanto, todas essas atividades podem representar um fator de risco para o
surgimento de doenças zoonóticas. ”
A convenção também se aplica apenas a 36.000 das oito milhões de espécies do
mundo. Não exige que o comércio ilegal seja criminalizado, nem se aplica à caça
furtiva. Cria autoridades administrativas e científicas, mas não autoridades de fiscalização
- simplesmente não é um fórum natural para a fiscalização, embora seja freqüentemente
visto como tal.
A fraqueza da convenção em lidar com o comércio doméstico, mercados, consumo ou
caça furtiva foi destacada por um ex-inspetor de vida selvagem dos EUA, Jonathan
Kelly. Escrevendo na National Geographic , ele apontou que a maioria dos países não tem
uma agência governamental que faça a triagem das importações de animais selvagens
para detectar patógenos.
'A ausência de qualquer entidade formal dedicada à prevenção da propagação de doenças
do comércio de animais selvagens é uma lacuna crônica em todo o mundo. ”
Em 2019, US $ 4,3 bilhões em vida selvagem legal e produtos da vida selvagem, incluindo
cerca de 200 milhões de animais vivos , foram importados para os EUA anualmente, de
acordo com um relatório comercial de cinco anos. Isso inclui 175 milhões de peixes para o
comércio de aquários e 25 milhões de animais, incluindo mamíferos, anfíbios, pássaros,
insetos, répteis e aranhas. Além disso, milhares de carregamentos de animais selvagens
comercializados ilegalmente são interceptados todos os anos.
O artigo V111 da convenção listou as medidas de execução e o confisco permitido contra
os países que não cumprem as obrigações. No entanto, os chamados relatórios de
infração baseados neste artigo foram contestados em 2000 por membros da CITES que
não se sentiam confortáveis em ter suas violações registradas. Os relatórios foram então
rebaixados para informações gerais (essencialmente inúteis) e o secretariado concordou
em realizar visitas ad-hoc para coleta de informações com o consentimento do país em
questão.
Houve também uma relutância da CITES em agir com firmeza contra estados poderosos,
mas não conformes, e relatórios anuais insuficientes dos membros. De acordo com Rachel
Nuwer em seu livro Poached: Inside the Dark World of Wildlife Trafficking :
“As sanções quase nunca são aprovadas e quase sempre encobrem os jogadores maiores
do comércio ilegal. Como observou uma fonte, cabe aos partidos da CITES - não ao
secretariado - decidir quem deve ser sancionado, e muitos países são muito influenciados
por nações poderosas como a China para considerar a emissão de sanções contra eles.

“Emendar o sistema é desafiador, até porque cientistas e organizações não
governamentais não podem enviar propostas da CITES nem votar. Alguns países negociam
votos sem escrúpulos, enquanto outros na verdade compram votos. ”
É notável que, das sanções impostas contra os Estados membros nos últimos 30 anos, 95%
foram contra os países em desenvolvimento e praticamente nenhuma contra os países
consumidores desenvolvidos. O sistema de licenciamento também é arcaico, com
questionários extensos que precisam ser enviados por e-mail para a sede da secretaria em
Genebra. Isso torna o tempo de análise e resposta extremamente lento. Seu site diz que
“o Secretariado está trabalhando para disponibilizar uma versão online do relatório de
implementação”, uma nota que já existe há algum tempo.
Um relatório de duas ONGs sul-africanas da vida selvagem destacou “lacunas abertas”
neste sistema de licenciamento. Eles incluíram:












Remessas ilegais disfarçadas de exportações legais de espécies selvagens
classificadas como ameaçadas de extinção (Apêndice I) e em perigo (Apêndice II)
pela CITES;
Empresas de corretagem e atacado e zoológicos implicados no tráfico de espécies
selvagens capturadas no Apêndice I da CITES;
A venda de espécies listadas na CITES para parques temáticos e de diversões,
circos, laboratórios e zoológicos e os chamados “parques safáris” em violação às
regras da CITES;
Destinos, importadores e endereços não rastreáveis, apesar de serem exigidos nas
licenças CITES;
Negligência na aplicação, particularmente em relação a prováveis declarações
falsas feitas por comerciantes, agentes e exportadores;
Animais comercializados não rastreáveis após a exportação;
Medidas de verificação ausentes;
Falta de transparência e acesso às licenças; e
Um entrelaçamento do sistema legal de licenças locais e globais com o comércio
ilegal de animais selvagens.

De acordo com Scanlon, é hora de olhar além das espécies listadas pela CITES e usar a lei
para ajudar os países a impedir o roubo de toda a sua vida selvagem, plantas e animais,
terrestres e marinhos, não apenas aquelas espécies que estão à beira da extinção.
“É hora de incorporar o combate aos crimes graves contra a vida selvagem na estrutura do
direito penal internacional, o que pode ser feito por meio de um protocolo da Convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional , como tem sido feito para
outros crimes graves.”
Suas sugestões foram:






Alterar a CITES para incluir critérios de saúde pública para listar espécies,
possivelmente por meio de um novo apêndice, criar um novo Comitê de Saúde
Pública e obrigar as autoridades a levar em consideração as questões de saúde
pública antes de emitir qualquer certificado ou licença.
Criar um novo protocolo sob a Convenção sobre Diversidade Biológica , como foi
feito para Organismos Vivos Modificados e Acesso e Repartição de Benefícios .
Criar um novo acordo no âmbito da Organização Mundial da Saúde, como foi feito
para o Controle do Tabaco , que reconhece as graves consequências do tabaco
para a saúde pública.

“Precisamos elevar essas ações a um fórum global por meio de uma convenção nova ou
emendada”, disse Scanlon. “É evidente que precisamos de mais, e se conseguirmos
tomar esse tipo de ação , acredito que estaremos em melhor posição para evitar a
próxima pandemia relacionada à vida selvagem.
“Mas se não agirmos ousadamente agora para institucionalizar as mudanças que são
necessárias às leis, bem como o financiamento e programas relacionados, temo que
possamos nos encontrar de volta no mesmo lugar em um futuro não muito distante.” DM
FONTE:https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-27-why-the-wildlife-trade-convention-failed-toprevent-covid-19/

Ecologia e economia para a prevenção da pandemia
Por um século, dois novos vírus por ano se espalharam de seus hospedeiros naturais para
os humanos ( 1 ). As epidemias MERS, SARS e H1N1 de 2009, e as pandemias de HIV e
doença coronavírus 2019 (COVID-19), atestam seus danos. Os vírus zoonóticos infectam as
pessoas diretamente com mais frequência quando lidam com primatas, morcegos e
outros animais selvagens vivos (ou sua carne) ou indiretamente de animais de fazenda,
como galinhas e porcos. Os riscos são maiores do que nunca ( 2 , 3), visto que associações
cada vez mais íntimas entre humanos e reservatórios de doenças da vida selvagem
aceleram o potencial de propagação dos vírus em todo o mundo. Aqui, avaliamos o custo
do monitoramento e prevenção do contágio de doenças causadas pela perda e
fragmentação sem precedentes das florestas tropicais e pelo crescente comércio de
animais selvagens. Atualmente, investimos relativamente pouco na prevenção do
desmatamento e na regulamentação do comércio de animais selvagens, apesar de planos
bem pesquisados que demonstram um alto retorno sobre seu investimento na limitação
de zoonoses e na concessão de muitos outros benefícios. Como o financiamento público
em resposta ao COVID-19 continua a aumentar, nossa análise sugere que os custos
associados a esses esforços preventivos seriam substancialmente menores do que os

custos econômicos e de mortalidade de responder a esses patógenos uma vez que eles
surgiram.
FONTE:https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379/tab-pdf

Emergência global de doenças infecciosas: ligações com o
consumo de carne selvagem, perturbação do ecossistema
degradação do habitat e perda da biodiversidade.
Este resumo de política enfoca o tema da emergência global de doenças infecciosas e suas
ligações com o consumo de carne selvagem, perturbação do ecossistema, degradação do
habitat e perda da biodiversidade. As doenças infecciosas emergentes são uma ameaça
significativa e crescente à saúde, às economias e à segurança globais. Existem evidências
de que as mudanças na paisagem e a perda de biodiversidade são os principais motores
do (re) surgimento de doenças infecciosas. É necessária mais pesquisa sistemática para
entender melhor o papel dos ecossistemas na regulação de doenças. A implementação
efetiva da abordagem Uma Saúde, promovendo respostas multi-setoriais e
multidisciplinares coordenadas, tem o potencial de reduzir os riscos de transmissão de
doenças e melhorar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, animais selvagens e
animais domésticos. O relatório também destaca as espécies silvestres que continuam a
ser uma importante fonte de alimento, renda e identidade cultural para milhões de
indígenas e rurais, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Em muitas partes do
mundo, a carne selvagem representa um item de luxo. Essa demanda cria mercados que
estão levando a caça à vida selvagem a níveis insustentáveis e aumenta os riscos de
disseminação de patógenos relacionados à vida selvagem. É urgente reduzir a demanda
por carne selvagem como um bem de luxo para as populações urbanas - seja em países
produtores de carne selvagem ou consumidores de carne selvagem. Finalmente, o briefing
propõe uma série de ações que ajudarão a lidar com as questões complexas e interrelacionadas associadas à destruição do habitat da vida selvagem, perda de biodiversidade
e propagação de doenças zoonóticas. renda e identidade cultural para milhões de
indígenas e rurais, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Em muitas partes do
mundo, a carne selvagem representa um item de luxo. Essa demanda cria mercados que
estão levando a caça à vida selvagem a níveis insustentáveis e aumenta os riscos de
disseminação de patógenos relacionados à vida selvagem. É urgente reduzir a demanda
por carne selvagem como um bem de luxo para as populações urbanas - seja em países
produtores de carne selvagem ou consumidores de carne selvagem. Finalmente, o briefing
propõe uma série de ações que ajudarão a lidar com as questões complexas e inter-
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e propagação de doenças zoonóticas. renda e identidade cultural para milhões de
indígenas e rurais, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Em muitas partes do
mundo, a carne selvagem representa um item de luxo. Essa demanda cria mercados que
estão levando a caça à vida selvagem a níveis insustentáveis e aumenta os riscos de
disseminação de patógenos relacionados à vida selvagem. É urgente reduzir a demanda
por carne selvagem como um bem de luxo para as populações urbanas - seja em países
produtores de carne selvagem ou consumidores de carne selvagem. Finalmente, o briefing
propõe uma série de ações que ajudarão a lidar com as questões complexas e interrelacionadas associadas à destruição do habitat da vida selvagem, perda de biodiversidade
e propagação de doenças zoonóticas. Essa demanda cria mercados que estão levando a
caça à vida selvagem a níveis insustentáveis e aumenta os riscos de disseminação de
patógenos relacionados à vida selvagem. É urgente reduzir a demanda por carne selvagem
como um bem de luxo para as populações urbanas - seja em países produtores de carne
selvagem ou consumidores de carne selvagem. Finalmente, o briefing propõe uma série
de ações que ajudarão a lidar com as questões complexas e inter-relacionadas associadas
à destruição do habitat da vida selvagem, perda de biodiversidade e propagação de
doenças zoonóticas. Essa demanda cria mercados que estão levando a caça à vida
selvagem a níveis insustentáveis e aumenta os riscos de disseminação de patógenos
relacionados à vida selvagem. É urgente reduzir a demanda por carne selvagem como um
bem de luxo para as populações urbanas - seja em países produtores de carne selvagem
ou consumidores de carne selvagem. Finalmente, o briefing propõe uma série de ações
que ajudarão a lidar com as questões complexas e inter-relacionadas associadas à
destruição do habitat da vida selvagem, perda de biodiversidade e propagação de doenças
zoonóticas.
FONTE:http://www.fao.org/3/ca9456en/CA9456EN.pdf

Uma legislação de saúde: Contribuindo para a prevenção
da pandemia por meio de lei
É cada vez mais reconhecido que a saúde humana, vegetal e animal, a saúde ambiental e a
segurança alimentar estão interligadas e que a degradação dos sistemas ecológicos
aumentou significativamente o risco geral de surtos de doenças zoonóticas, além de ter
outros efeitos complexos na saúde humana. Os devastadores efeitos humanos, sociais e
econômicos da COVID-19 devem forçar a comunidade global a garantir a prevenção de
outro evento semelhante.
A abordagem One Health fornece uma plataforma para trabalhar na interface entre a
saúde humana, animal e vegetal e seu ambiente compartilhado. Trabalhar nas sinergias

entre essas áreas é fundamental para prevenir o surto ou mitigar o impacto de novas
doenças. Sob uma abordagem de saúde única, o desenvolvimento econômico e a
produção agrícola prestam atenção ao impacto das atividades antrópicas no meio
ambiente, na saúde e no bem-estar animal. Também se dá atenção aos animais e fauna
silvestres, à proteção das florestas e da biodiversidade e à mitigação das mudanças
climáticas. Um ambiente bem preservado, juntamente com animais, plantas e
ecossistemas saudáveis são mais resilientes e melhor preparados para reagir contra novos
patógenos ou mitigar seu impacto. A legislação é um meio poderoso pelo qual países e
organizações regionais traduzem os objetivos de Uma Saúde em direitos, obrigações e
responsabilidades concretos, sustentáveis e exequíveis, abrindo caminho para a
colaboração intersetorial. A legislação constitui a espinha dorsal de estruturas apropriadas
destinadas a prevenir a introdução e propagação de pragas e doenças. Pode conter os
principais controles regulatórios dentro de um setor, estabelecer vínculos entre as várias
áreas relevantes para a One Health e facilitar uma implementação coordenada por
diferentes autoridades, todas importantes para atingir os objetivos de One Health.
FONTE:http://www.fao.org/3/ca9729en/CA9729EN.pdf

De Chicago a Uganda, os cientistas rastreiam as doenças da
vida selvagem que podem infectar humanos ou
desencadear a próxima pandemia
O laboratório fica em um prédio retangular despretensioso ao lado de uma estrada plana
padrão de Illinois. Lá dentro estão escritórios, um laboratório, aquários com espécies de
peixes ameaçadas de extinção e milhares de espécimes de formigas e abelhas
preservados. Em um depósito neste laboratório de Elgin, Illinois, freezers de temperatura
ultrabaixa revestem as paredes. Há uma coisa, no entanto, que faz com que esses
recipientes de outra forma indefinidos se sobressaiam: uma nota adesiva amarela com as
palavras “Sangue de guaxinim COMPLETO”.
Chris Anchor mantém esses freezers em cerca de -80 graus centígrados, frios o suficiente
para preservar as amostras de sangue e tecido animal, algumas das quais datam de
1986. Anchor , um biólogo da vida selvagem do Distrito de Preservação da Floresta do
Condado de Cook, usa essas amostras para monitorar populações locais de animais para
doenças com potencial para infectar humanos.
Anchor pode observar a história da doença nos animais do condado, retirando amostras e
testando-as para anticorpos contra infecções anteriores. Usando dados de transmissores
que registram a localização dos animais, ele pode prever como as doenças se espalharão

pela região. E ele percebe quais patógenos permanecem os mesmos e quais estão
mudando e evoluindo. Em nível local, a Anchor está fazendo o que os cientistas estão
tentando em escala global: vigiar os patógenos da vida selvagem que podem representar
uma ameaça para os humanos ou animais. Esses patógenos são conhecidos como
zoonóticos; eles podem pular de animais para humanos. Os especialistas consideram
essa vigilância de doenças a chave para evitar outra pandemia como a COVID-19. Nas
reservas florestais ao redor de Chicago, a Anchor está trabalhando para prevenir a
infecção humana.
“Ao manter essa compreensão do que [as doenças] realmente existem e do que está
acontecendo, isso nos mantém um passo à frente”, disse Anchor. “Isso nos permite ser
proativos em vez de reativos.”
Muitas das pandemias mais ameaçadoras da história - incluindo HIV / AIDS, Ebola
e COVID-19 , que se acredita estarem ligadas aos morcegos - transbordaram das
populações de animais selvagens para os humanos. No último século, os cientistas
acreditam que cerca de dois vírus por ano foram transmitidos às pessoas a partir de seus
hospedeiros animais naturais. Identificar ameaças de doenças infecciosas emergentes em
animais antes que elas possam se espalhar para as populações humanas pode ajudar a
suprimir um surto futuro antes que comece.
Doenças da vida selvagem
Os patógenos podem “se espalhar” ou se espalhar para os humanos de algumas
maneiras . O contato com fluidos corporais animais ou superfícies contaminadas por
animais, o consumo de carne infectada ou água contaminada, bem como o contato por
meio de um vetor como uma pulga, mosquito ou carrapato, podem transmitir doenças
zoonóticas às pessoas.
O Forest Preserve District do Condado de Cook contratou Anchor em 1986, quando um
estudo descobriu que a população de veados em Illinois havia crescido
muito. Inicialmente, a principal preocupação de Anchor era gerenciar o programa de
remoção de cervos urbanos do condado. No ano passado, esta iniciativa forneceu mais de
16.000 libras de carne de veado para despensas de alimentos na área de Chicago, disse
Anchor. Ele se interessou por doenças e testou a carne do programa para saber a quais
infecções os animais estavam expostos. Embora seu trabalho tenha começado com
veados, ele se tornou muito mais amplo, e seu laboratório agora lida com cerca de 900 a
1.500 animais por ano.
Anchor e seus colegas fazem mais do que apenas identificar doenças; eles tentam traçar
seus caminhos. No passado, os epidemiologistas geralmente não rastreavam as taxas de
contato entre as espécies, disse Anchor. Mas ele está fazendo exatamente isso
conectando transmissores a animais como cervos, coiotes, morcegos e peixes. “Quando os

animais interagem uns com os outros, há um registro disso”, disse ele. “Você pode
acompanhar como as doenças se movem pela paisagem.”
Quando gambás e guaxinins locais adoeceram com cinomose na década de 1990, Anchor
usou esses transmissores para encontrar a origem da doença viral, que pode causar
diarreia, vômito, tosse e outros sintomas em animais. Os animais estavam furtando latas
de lixo nas reservas florestais, "nariz com nariz", disse Anchor, e espalhando a doença.
O que a Anchor está fazendo em nível local no Condado de Cook está sendo feito em
grande escala em todo o mundo. Um esforço importante começou em 2009. Um
programa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
chamado PREDICT detectou mais de 1.100 vírus , incluindo 949 que eram
desconhecidos. Apesar de um histórico impressionante, o PREDICT pode estar apenas
arranhando a superfície. O Global Virome Project , uma colaboração científica com o
objetivo de catalogar 99% de todos os vírus zoonóticos com potencial para se tornarem
pandemias ou epidemias, estima que existam mais de 500.000 vírus zoonóticos ainda não
descobertos.
Em última análise, a Anchor espera criar um recurso semelhante a um catálogo para o
Condado de Cook. Antes de se aposentar, ele deseja inserir todos os seus dados em uma
planilha, incluindo informações geográficas da área de vida dos animais. Isso mostraria
onde os habitats dos animais se sobrepõem e determinaria onde há potencial para a
transmissão de doenças.
Prevenção de pandemias
As doenças zoonóticas vêm de animais, mas a atividade humana torna mais fácil a
propagação dessas infecções. À medida que o desenvolvimento cria mais oportunidades
de contato entre humanos e animais, aumenta a chance de um evento de
transbordamento viral. “Há coisas gerais que estamos fazendo para o mundo que estão
criando condições que favorecem o surgimento de doenças zoonóticas”, disse Tony
Goldberg, ecologista de doenças e professor da Universidade de Wisconsin-Madison. “A
solução definitiva é parar esses drivers, mas é mais fácil falar do que fazer.”
Sua pesquisa tem como alvo áreas onde humanos e animais selvagens têm taxas de
contato excepcionalmente altas, como as zonas nas bordas da floresta. Goldberg fez
pesquisas no Parque Nacional Kibale, em Uganda. O crescimento populacional em torno
do parque biodiverso significa que as pessoas e os animais estão vivendo mais
próximos. Ele viu gado doméstico pastando perto de macacos e crianças pegando água no
mesmo lugar onde os babuínos estão bebendo - ambos cenários potencialmente
arriscados.
“Essas bordas tendem a ser áreas dinâmicas onde os animais saem um pouco [e] as
pessoas entram um pouco”, disse Goldberg. “Não é apenas a África; nós os temos na

América do Norte e na Europa. Eles são qualquer lugar onde haja uma fronteira entre
habitats de vida selvagem e habitats humanos. ”
Para tornar o mundo mais seguro contra pandemias, os humanos deveriam interagir
menos com a vida selvagem. Em vez disso, as pessoas o estão acelerando. O
desmatamento quebra as bordas das áreas naturais e cria “zonas de lançamento” para a
transmissão do vírus, escreveram o biólogo evolucionário da Universidade de Princeton
Andrew Dobson e seus colegas em um artigo de julho na Science.
O desmatamento pode levar ao contato entre humanos e animais selvagens, aumentando
o risco de um patógeno zoonótico se espalhar dos animais para as pessoas. Esta foto
aérea mostra a divisão entre terras agrícolas e florestas no Brasil. Crédito: Kate Evans /
CIFOR. CC BY-NC-ND 2.0.
“Se você olhar para a Amazônia em áreas que foram desmatadas, há - nos quatro a cinco
anos após o desmatamento - enormes aumentos nas taxas de doenças transmitidas por
vetores”, disse Dobson. “Pessoas pegando não apenas doenças novas, mas doenças que já
existem há muito tempo: malária, dengue.”
O artigo de Dobson destaca o comércio de animais vivos e a agricultura intensiva como
perigos para a saúde global. Essas duas atividades agrupam um grande número de
animais, permitindo que as doenças se espalhem rapidamente. “Quando os patógenos se
espalham, eles têm a oportunidade de evoluir e potencialmente atacar as pessoas”, disse
Goldberg.
A mudança climática também pode estar criando mais oportunidades de contágio. À
medida que o planeta aquece, os animais podem migrar e entrar em novos
habitats. Algumas espécies podem se mover em direção aos pólos em busca de ambientes
mais frios, enquanto os animais que amam o calor podem expandir seu território para
áreas que estão aquecendo. Algumas das soluções para mitigar as mudanças climáticas por exemplo, reduzir o desmatamento - também podem ajudar a reduzir os riscos de
transbordamento, mantendo animais que abrigam doenças nas florestas.
Essa mudança no local onde os animais vivem pode acelerar a transmissão da doença: nas
terras altas da Etiópia e da Colômbia, as temperaturas mais altas permitiram que os
mosquitos vivessem em altitudes mais elevadas, resultando em um aumento na
distribuição da malária , de acordo com um estudo de 2014 na Science .
De volta a Illinois, Anchor acredita que viu os efeitos da mudança climática ao longo de
sua carreira. Ele nunca viu o carrapato da estrela solitária quando começou seu trabalho
em 1986, mas o inseto tem expandido sua distribuição para o norte e apareceu no
Condado de Cook na década de 1990. Os autores de um artigo de 2019 no New England
Journal of Medicine escreveram que a expansão do território do carrapato estrela solitária
é "consistente com a mudança climática", embora eles notaram que as populações em
Nova York são geneticamente diferentes dos carrapatos estrela solitária no sul alcance

histórico. O carrapato está associado a várias doenças, como STARI , que pode ser
diagnosticada erroneamente como doença de Lyme.
“O aumento das temperaturas globais, mudanças ecológicas, reflorestamento e aumentos
no comércio e viagens são todos importantes fatores subjacentes que influenciam a taxa e
a extensão da expansão de alcance para carrapatos e patógenos transmitidos por
carrapatos”, escreveram os pesquisadores.
COVID-19 não é o fim
Existem medidas que a sociedade pode tomar para reduzir os riscos de propagação
zoonótica. Dobson, o biólogo de Princeton, e seus colegas recomendaram medidas de
prevenção da pandemia e estimaram seus custos. Suas estratégias incluíam acabar com o
comércio de carne selvagem na China, reduzir o desmatamento mundial pela metade,
limitar as repercussões da pecuária, monitorar o comércio de animais selvagens e operar
programas de vigilância para detectar e controlar doenças zoonóticas. De acordo com o
jornal, usar suas recomendações por 10 anos custaria apenas 2% do que COVID-19 custou
ao mundo até agora.
“Desde que esse artigo foi publicado, as estimativas do custo do COVID dobraram”, disse
Dobson. “Portanto, esses 2% caem para 1%, o que torna o negócio ainda melhor.”
Com as medidas adequadas, os humanos podem minimizar o risco de outro surto
zoonótico. Alguns passos são grandes, como reduzir o desmatamento, reformar a
agricultura intensiva e acabar com o comércio de animais selvagens vivos.
“Se pudéssemos deter o comércio internacional de animais selvagens, acho que
reduziríamos efetivamente pela metade o risco de ocorrência de novas pandemias”, disse
Dobson.
Medidas menores também têm lugar na prevenção da pandemia. Anchor enfatiza a
importância de educar indivíduos e médicos. “Na maioria das doenças zoonóticas, se você
as contrai e se apresenta a um pronto-socorro, parece uma gripe”, disse ele. “É febre; são
dores no corpo. ” Os médicos precisam entender quais doenças zoonóticas existem para
dar diagnósticos precisos e monitorar as condições que se espalham pelas populações de
pacientes.
Para uma saída da crise do COVID-19, todos os olhos estão voltados para as empresas
farmacêuticas e os governos, enquanto eles apressam os processos de aprovação e
distribuição das vacinas. As vacinas serão essenciais para superar esta pandemia. Mas
Goldberg acredita que uma ferramenta mais geral será a chave para prevenir futuras
crises de doenças infecciosas emergentes: a educação. As pandemias, disse ele,
geralmente se originam de uma má decisão de uma pessoa ou de um pequeno grupo.

“O que precisamos fazer é mudar a maneira como as pessoas fazem escolhas sobre como
interagir com a natureza”, disse Goldberg. “Queremos que as pessoas pensem duas vezes
antes de caçarem uma determinada espécie, ou antes de deixarem de tomar precauções
pessoais ao interagir com a vida selvagem, ou quando decidirem onde colocar uma grande
fazenda”.
FONTE:https://thebulletin.org/2021/01/from-chicago-to-uganda-scientists-track-the-wildlife-diseases-that-could-infect-humans-orspark-the-nextpandemic/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter01212021&utm_content=Disruptive
Technology_NextPandemic_01192021

Os cientistas estão trabalhando em vacinas que se espalham
como uma doença. O que poderia dar errado?
Assim que uma vacina COVID-19 for aprovada para uso público, as autoridades em todo o
mundo enfrentarão o desafio monumental de vacinar bilhões de pessoas, uma operação
logística repleta de questões éticas espinhosas. E se, em vez de orquestrar campanhas
complicadas e intensivas em recursos para vacinar humanos contra doenças infecciosas
emergentes como a COVID-19, pudéssemos impedir as doenças zoonóticas que às vezes
saltam dos animais para as pessoas em sua origem? Um número pequeno, mas crescente
de cientistas acha que é possível explorar as propriedades de auto propagação dos vírus e
usá-las para espalhar imunidade em vez de doenças. Podemos vencer vírus como o SARSCoV-2, o novo coronavírus, em seu próprio jogo?
Um vírus que confere imunidade a uma população animal à medida que se espalha na
natureza poderia teoricamente impedir a ocorrência de um evento de transbordamento
zoonótico, extinguindo a centelha que poderia iniciar a próxima pandemia. Se os ratos
selvagens que hospedam o vírus mortal Lassa, por exemplo, forem vacinados, os riscos de
um surto futuro entre os humanos podem ser reduzidos. Por pelo menos 20 anos, os
cientistas têm experimentado essas vacinas de auto propagação, um trabalho que
continua até hoje e que chamou a atenção dos militares dos EUA.
Por razões óbvias, o interesse público e científico em vacinas é incrivelmente alto,
incluindo vacinas de auto propagação, visto que podem ser eficazes contra ameaças
zoonóticas. Os biólogos Scott Nuismer e James Bull chamaram a atenção da
mídia para vacinas que se espalham por conta própria durante o verão, após
publicarem um artigo na revista Nature Ecology & Evolution . Mas a reportagem
subsequente sobre o tópico dá pouca importância às desvantagens potencialmente
significativas para a liberação de vacinas de auto propagação no meio ambiente.

As vacinas de auto propagação podem, de fato, acarretar sérios riscos, e a perspectiva de
seu uso levanta questões desafiadoras.
Quem decide, por exemplo, onde e quando uma vacina deve ser lançada? Uma vez
liberado, os cientistas não estarão mais no controle do vírus. Ele pode sofrer mutação,
como ocorre naturalmente com os vírus. Pode saltar espécies. Vai cruzar
fronteiras. Haverá resultados inesperados e consequências indesejadas. Sempre existem.
Embora possa ser tecnicamente viável combater doenças infecciosas emergentes como
COVID-19, AIDS, Ebola e Zika com vírus que se propagam por si só, e embora os benefícios
possam ser significativos, como comparar esses benefícios com o que pode ser mesmo
maiores riscos?
Como eles trabalham. As vacinas de auto propagação são essencialmente vírus
geneticamente modificados, projetados para se mover através das populações da mesma
forma que as doenças infecciosas, mas em vez de causar doenças, conferem
proteção . Construídas sobre a estrutura de um vírus benigno, as vacinas têm material
genético de um patógeno adicionado que estimula a criação de anticorpos ou leucócitos
em hospedeiros “infectados”.
Essas vacinas podem ser particularmente úteis, dizem alguns cientistas, para populações
de animais selvagens onde a vacinação direta é difícil devido a questões como habitats
inacessíveis, infraestrutura deficiente, custos elevados ou falta de recursos. A ideia,
essencialmente, é vacinar uma pequena proporção de uma população por meio de
inoculação direta. Esses chamados fundadores, então, espalharão passivamente a vacina
para outros animais que encontrarem, seja pelo toque, sexo, amamentação ou respirando
o mesmo ar. Gradualmente, essas interações podem aumentar a imunidade da população.

Um diagrama de como uma vacina auto propagante pode se espalhar entre os
morcegos. Os morcegos “fundadores” inoculados com uma vacina de auto propagação
espalham passivamente a vacina para outros morcegos que encontram ao longo do
tempo, aumentando gradualmente a imunidade populacional. Crédito: Derek CaetanoAnollés.
As vacinas de auto propagação têm algumas de suas raízes nos esforços para reduzir as
populações de pragas. Pesquisadores australianos descreveram uma imuno contracepção
viralmente disseminada , que sequestrou o sistema imunológico de animais infectados -

neste caso, uma espécie de camundongo não nativa na Austrália - e os impediu de
fertilizar seus descendentes. Os primeiros esforços de vacinação de auto propagação
visavam duas doenças infecciosas altamente letais na população de coelhos europeus
(vírus do mixoma e vírus da doença hemorrágica de coelhos). Em 2001, pesquisadores
espanhóis testaram uma vacina em campo em uma população de coelhos selvagens que
vivia em Isla del Aire, uma pequena ilha espanhola próxima a Menorca. A vacina se
espalhou para mais da metade dos 300 coelhos da ilha, e o teste foi considerado um
sucesso.
Em 2015, outra equipe de pesquisadores especulou sobre o desenvolvimento de uma
vacina auto propagante para o vírus Ebola que poderia ser usada em grandes macacos
selvagens como os chimpanzés. Desde então, os cientistas passaram a ver uma grande
variedade de animais - desde animais selvagens como morcegos, pássaros e raposas até
animais domesticados como cães, porcos e ovelhas - como passíveis de vacinas auto
propagantes.
Até agora, os pesquisadores não desenvolveram vacinas experimentais de auto
disseminação para humanos; não há evidências claras de que alguém esteja trabalhando
ativamente na tecnologia. Nuismer e Bull argumentam, em vez disso, que as vacinas de
auto propagação apresentam uma abordagem revolucionária para controlar doenças
infecciosas emergentes antes mesmo de se espalharem dos animais para a população
humana.
O espalhamento zoonótico é certamente um problema urgente; ao lado do SARS-CoV-2,
HIV, vírus Ebola e o vírus Zika, existem mais de mil outros novos vírus com potencial
zoonótico que foram detectados em animais selvagens na última década. A prevenção é
melhor do que a cura, afirmam Nuismer e Bull em um artigo da New Scientist . Em seu
artigo Nature Ecology & Evolution , eles afirmam que estão “prontos para começar a
desenvolver vacinas de auto disseminação para atingir uma ampla gama de patógenos
humanos” em animais.
Fora de um experimento, os cientistas enfrentariam enormes obstáculos técnicos e
práticos para identificar os alvos mais apropriados para intervenção e garantir que a
imunidade seja mantida nas populações de vida selvagem. Apesar desses desafios
substanciais, as implicações de segurança potenciais de vacinas auto propagantes são
ainda mais sérias.
A principal preocupação de segurança é a dupla utilização. Em essência, isso significa que
a mesma pesquisa que é usada para desenvolver vacinas auto propagantes para prevenir
doenças também pode ser usada para causar danos deliberadamente . Você poderia, por
exemplo, engendrar gatilhos em um vírus que causa falhas no sistema imunológico em
pessoas ou animais infectados, um pouco como o HIV faz naturalmente. Ou você pode
criar gatilhos em um vírus que causam uma resposta autoimune prejudicial, em que o
corpo começa a atacar suas próprias células e tecidos saudáveis.

A questão da arma biológica. Embora os pesquisadores possam ter a intenção de fazer
vacinas de auto propagação, outros podem redirecionar sua ciência e desenvolver armas
biológicas . Essa arma de auto propagação pode revelar-se incontrolável e irreversível.
Não precisamos cavar muito fundo para um exemplo histórico de biologia armada. Como
mostra o programa de guerra biológica da África do Sul da era do apartheid, as pressões
sociais, políticas e científicas podem levar ao uso indevido da inovação biológica.
Com o codinome de Projeto Costa, o programa da África do Sul concentrava-se
principalmente em armas secretas de assassinato para uso contra indivíduos considerados
uma ameaça ao governo racista do apartheid. Além de produzir engenhocas para injetar
venenos, os pesquisadores do Projeto Coast desenvolveram técnicas para unir cubos de
açúcar com salmonela e cigarros com Bacillus anthracis.
Embora tenha havido muitos programas de guerra biológica, incluindo vários que eram
muito mais elaborados e sofisticados, o programa sul-africano é particularmente relevante
para se pensar em usos maliciosos de vacinas de autodifusão. Um dos projetos de
pesquisa do Projeto Costa que visa desenvolver uma vacina anti fertilidade humana .
A ideia surgiu durante uma época de preocupação generalizada com a explosão
populacional em todo o mundo. Schalk Van Rensburg, que supervisionou o trabalho
relacionado à fertilidade em um laboratório do Project Coast, disse à Comissão de
Verdade e Reconciliação da África do Sul pós-apartheid, um fórum para examinar a
história sórdida da época e lançar as bases para a paz e tolerância futuras, que ele pensou
o projeto estava de acordo com as tentativas da Organização Mundial da Saúde de conter
o aumento das taxas de natalidade globais. Ele acreditava que isso poderia trazer
aclamação e financiamento internacional para seu laboratório. De acordo com Van
Rensburg, Wouter Basson, o diretor do programa de guerra biológica, disse que os
militares precisam de uma vacina anti fertilidade para que as mulheres soldados não
engravidem.
Enquanto alguns dos cientistas envolvidos no projeto negaram ter consciência de
segundas intenções ou mesmo que seu trabalho de fertilidade fosse parte de um esforço
militar, Van Rensburg e Daniel Goosen, um diretor do laboratório, disseram à Comissão de
Verdade e Reconciliação que a real intenção por trás do projeto era administrar
seletivamente o anticoncepcional em segredo a mulheres negras sul-africanas
inconscientes.
No final das contas, a vacina anti fertilidade não foi produzida antes que o Projeto Coast
fosse oficialmente encerrado em 1995, 12 anos após seu início. Uma versão inicial foi
testada em babuínos, mas nunca em humanos. A África do Sul não é o único país a tentar
esterilizar à força partes de sua população. Países europeus, incluindo a Suécia ea Suíça,
membros esterilizados da minoria Roma na primeira metade do 20 º século e alguns,
como a
Eslováquia ,
continuou
mesmo
além
disso. Mais
recentemente,

analistas alegaram que o governo chinês está esterilizando mulheres em Xinjiang, uma
província com uma grande população de muçulmanos uigur.
Não é preciso um grande salto de imaginação para ver como os objetivos do projeto de
vacina anti-fertilidade da África do Sul teriam se beneficiado da pesquisa de vacinas de
auto propagação, especialmente se você combiná-la com os desenvolvimentos atuais em
farmacogenômica, desenvolvimento de medicamentos e medicina personalizada. Juntas,
essas linhas de pesquisa podem ajudar a permitir uma guerra biológica ultra direcionada .
Um potencial crescente para o abuso. A Convenção de Armas Biológicas, o tratado que
proíbe as armas biológicas, tem quase 50 anos. Negociada e acertada no auge da Guerra
Fria,
a
convenção
sofre
de modos de
operação desatualizados . Também
existem desafios significativos de avaliação de conformidade . A convenção certamente
não impediu a África do Sul de buscar o Projeto Coast no início dos anos 1980.
A pesquisa de vacinas de auto propagação é um campo pequeno, mas crescente. No
momento, cerca de 10 instituições estão fazendo um trabalho significativo na área. Esses
laboratórios estão localizados principalmente nos Estados Unidos, mas alguns também
estão na Europa e na Austrália. Conforme o campo se expande, aumenta também o
potencial de abuso.
Até agora, a pesquisa foi financiada principalmente por financiadores de ciência e saúde
do governo dos Estados Unidos, como a National Science Foundation, o National Institutes
of Health e o Department of Health and Human Services. Organizações privadas como a
Fundação Gates e instituições acadêmicas também financiaram projetos. Recentemente, a
Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), às vezes considerada como
a ala de pesquisa e desenvolvimento das Forças Armadas dos EUA, se envolveu na
pesquisa. A University of California, Davis , por exemplo, está trabalhando em um projeto
administrado pela DARPA chamado Prediction of Spillover Potential e Intervention En
Masse Animal Vaccination to Prevention Emerging Pathogen Threat in Current Zones of US
Military Operation. De acordo comum panfleto , o projeto está “criando o primeiro
protótipo do mundo de uma vacina auto disseminada projetada para induzir um alto nível
de imunidade de rebanho (proteção em nível de população de vida selvagem) contra o
vírus Lassa ... e Ebola”.
O investimento militar em inovação biológica para fins defensivos ou de proteção é
permitido pela Convenção de Armas Biológicas, mas ainda pode enviar sinais errados. Isso
poderia fazer com que os países duvidassem das intenções uns dos outros e levaria a
investimentos tit-for-tat em pesquisas potencialmente arriscadas, incluindo vacinas de
auto propagação. O resultado de uma pesquisa que deu errado ou da guerra biológica
pode ser catastrófico para a saúde e o meio ambiente.
Em um momento em que a norma contra armas químicas é degradante, ressaltada mais
recentemente pelo envenenamento do líder da oposição russa Alexei Navalny com o

agente nervoso Novichok - um crime pelo qual muitas autoridades europeias culpam a
Rússia - a comunidade internacional simplesmente não pode se dar ao luxo de ter. o
mesmo acontece com a norma contra o uso de armas biológicas. Desafiaria
completamente o espírito do tratado se parecesse que os estados iriam até mesmo buscar
atividades de duplo uso de alto risco na biologia.
Conversas iniciais, abertas e de boa fé sobre objetivos científicos e avanços que causam
preocupações específicas de uso duplo, como fazem as vacinas de autopreenchimento,
são essenciais para explorar os desafios mais amplos de certas trajetórias técnicas. O
programa da Universidade da Califórnia em Davis está buscando maneiras de incorporar
um “botão de desligar” para controlar a tecnologia com segurança. E a DARPA diz que
qualquer experimentação de campo relacionada ao projeto seguiria protocolos de
biossegurança. Mas essas promessas não serão suficientes. Nossa ambição deve ser tomar
uma decisão coletiva sobre os caminhos técnicos que estamos dispostos, ou não, como
sociedade.
FONTE:https://thebulletin.org/2020/09/scientists-are-working-on-vaccines-that-spread-like-a-diseasewhat-could-possibly-go-wrong/

Resumo da política de recuperação COVID-19
Este resumo é oferecido para definir o contexto de recuperação do COVID-19 e para
complementar as orientações existentes com princípios e práticas essenciais para orientar
o planejamento de recuperação. Existe uma gama diversificada de necessidades de
recuperação que se estendem muito além da saúde humana. Embora mantendo um
estado estável de controle de transmissão e a capacidade de sustentar picos intermitentes
caso os números sejam fundamentais para a recuperação de COVID-19 de longo prazo, o
esforço de recuperação mais amplo exigirá a participação multissetorial para resolver uma
série de questões que são típicas de muitos outros tipos de desastres (por exemplo,
infraestrutura, educação, governança, comércio).
O relatório define nove ações-chave de recuperação para os governos:
1. Estabelecer a coordenação de recuperação da pandemia e arranjos de
implementação;
2. Avaliar os impactos socioeconômicos mais amplos da crise e as capacidades para
administrar as necessidades;
3. Garantir locais de trabalho seguros e saudáveis;
4. Instituir ou fornecer orientação sobre a recuperação da sociedade;

5.
6.
7.
8.
9.

Plano para uma recuperação econômica abrangente;
Promover a recuperação e expansão dos meios de subsistência;
Reabilitar e fortalecer os setores médico e de saúde pública;
Apoiar a recuperação psicossocial;
Expandir a utilização de e-governança e tecnologias emergentes em recuperação.

FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Covid19_Recovery/COVID19%20Recovery%20Policy%20Brief.pdf

Organização Pan-Americana da Saúde reforça equipe em
Manaus contra crise de Covid-19
O Sistema da ONU no Brasil está apoiando o estado do Amazonas que vive uma crise de
saúde com o aumento do número de casos e mortes pela Covid-19.
Em nota, a equipe da ONU no país, chefiada por Niky Fabiancic, informou que várias
agências já estão em Manaus, capital do Amazonas, para cooperar com autoridades
locais.

Nova equipe da Opas chega essa semana a Manaus. Foto: Banco Mundial/Mariana Ceratti
Apoio
Muitos pacientes do novo coronavírus estão morrendo por falta de oxigênio nos hospitais.
A informação foi dada pelo porta-voz do secretário-geral da ONU em Nova
Iorque, Stephane Dujarric.
O porta-voz contou que uma equipe da Organização Pan-Americana da
Saúde, Opas, em Manaus, apoiando os esforços de autoridades locais, estaduais
e federais. Um novo grupo da Opas deve chegar ainda esta semana para acompanhar a
atuação

Segundo o porta-voz, uma nova equipe da Opas e da OMS chega a Manaus essa semana.
Os funcionários devem acompanhar o extenso trabalho de todas as agências da ONU, com
foco no norte do Brasil.
Por sua vez, o Fundo das Nações Unidas para a População, Unfpa, adquiriu 60 cilindros de
oxigênio na última sexta-feira, em resposta às solicitações das autoridades locais. O
objetivo é cuidar de recém-nascidos e mulheres internadas em maternidades e com
extrema necessidade de oxigênio.
Populações
Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, entregou 250 kits de higiene e 250
cestas básicas para indígenas. A agência também entregou mais de 60 mil kits de higiene,
101 mil máscaras e 575 mil sabonetes.
Esses equipamentos destinam-se a pessoas vulneráveis, moradores de rua,
indígenas, comunidades ribeirinhas, idosos e pessoas vivendo em abrigos. Famílias
venezuelanas de refugiados e migrantes também foram beneficiadas.
Por sua vez, a Organização Internacional para Migrações, OIM, tem trabalhado para
mitigar a transmissão do vírus entre comunidades indígenas e ribeirinhas. Desde o início
do ano, 2,6 mil kits de higiene e limpeza foram distribuídos para redes de saúde em duas
regiões amazônicas do Amazonas e de Roraima.
Até esta segunda-feira, tinham sido confirmados mais de 8,4 milhões de casos no Brasil.
Com mais de 209 mil mortos, o país é a segunda nação com mais vítimas mortais, depois
dos Estados Unidos.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739052

Respostas COVID-19 e ASEAN: análise comparativa de
políticas
Este artigo examina as respostas dos países membros da ASEAN (Association of Southeast
Asian Nation) à pandemia COVID-19, incluindo os limites da cooperação regional, uma vez
que a cooperação transfronteiriça e multissetorial são componentes essenciais dos
esforços coordenados para conter a propagação de Infecções por COVID-19. A ASEAN tem
estruturas cooperativas pré-existentes em vigor, incluindo medidas regionais de
segurança sanitária, que poderiam ajudar os esforços da região para formular respostas
cooperativas para conter uma pandemia global. Este artigo examina as declarações e
políticas da mídia dos estados membros da ASEAN e do Secretariado da ASEAN para
avaliar a resposta coletiva ao COVID-19 durante o período de janeiro a agosto de 2020.

Ao identificar lacunas e oportunidades nas respostas do governo ao COVID-19 à medida
que o vírus se espalhou pelo Sudeste Asiático, este artigo conclui que, em nível regional,
houve uma falta de coesão na utilização das estruturas regionais de saúde existentes para
desenvolver uma resposta coerente à pandemia . Nos países membros, novos surtos de
segundas ondas do vírus mostram que o sucesso temporário na contenção do vírus não
pode ser dado como certo, pois a complacência pode resultar em novos surtos que podem
saltar rapidamente as escalas organizacionais de governança para sobrecarregar os
sistemas nacionais de saúde. A coordenação a nível nacional tem funcionado muito bem e
a coordenação regional, um pouco tarde, permite reorientar os esforços. A comunicação
funcionou particularmente bem, especialmente em termos de fornecimento de dados
atualizados regularmente sobre os impactos da Covid-19 no nível regional, que permitem
a comparação entre os países e a entrada no banco de dados global. Recursos e
financiamento, particularmente por meio de mecanismos existentes e colaboração com
outros países.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300661?via%3Dihub

Interativo: quem está financiando a resposta COVID-19 e
quais são as prioridades?
Mais de 2 milhões de mortes por COVID-19 foram confirmadas globalmente e
impactaram a saúde de mais de 93 milhões . Mas é mais do que uma crise de saúde - a
pandemia afeta a sociedade em geral, incluindo educação, violência de gênero, economia
e até mesmo questões ambientais.
O financiamento comprometido com o combate aos impactos do vírus cresceu para US $
20,7 trilhões em resposta, de acordo com uma análise de dados disponíveis na plataforma
de financiamento Devex. Os anúncios, rastreados ao longo de 12 meses, entre 1º de
janeiro de 2020 e 17 de janeiro de 2021, mostram como os doadores estão convertendo
seus compromissos por meio de contratos concedidos, subsídios, novos programas,
propostas e oportunidades abertas de financiamento.
Desde o início de 2020, governos, doadores bilaterais e multilaterais, bancos de
desenvolvimento, organizações filantrópicas e o setor privado têm contribuído com
dinheiro, equipamento, experiência e muito mais para a resposta. Atividades de
financiamento, informações sobre oportunidades de financiamento e notícias compiladas
a partir de dados de financiamento da Devex permitem que a intenção e o cumprimento
de seus compromissos sejam melhor compreendidos.

Até 17 de janeiro, os investimentos totalizando US $ 210,3 bilhões foram feitos por meio
de 1.079 anúncios de programas, e 872 doações apoiaram US $ 3,7 bilhões em
investimentos. Quanto às oportunidades de negócios, 2.329 licitações geraram US $ 5,6
bilhões investidos por meio da entrega de programas e parceiros de serviço, enquanto
1.306 contratos geraram US $ 2 bilhões no local.
Esses dados de financiamento estão disponíveis por meio de um painel interativo do
Tableau . Explore para onde o financiamento está indo, quem está fornecendo o dinheiro
e em qual financiamento está se concentrando.
FONTE:https://www.devex.com/news/interactive-who-s-funding-the-covid-19-response-and-what-are-the-priorities96833?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=special&utm_content=title&mkt_tok=eyJpIj
oiTVRabU5ETm1Oekl4WkRGaSIsInQiOiJ5ZHc5VXVvQTVtSWZ3TEk1emozTUVzSWFxVlBZQlAyeEZzdVVMVm41SkhPRnZsVzlZVDdLTlNX
MEJLbDFvN29FRlkrOTBwTCs3ajhrek04ZUkwZ3p2aWs5emo1Q2gwc1YrM0RNZE1uaTlXK3ZSS1RTanN0SXJ3ZFlJSzlPMFNBbCJ9
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A Aliança Global para a Redução do Risco de Desastres e Resiliência no Setor da
Educação (GADRRRES) é composta pelas principais organizações humanitárias e de
desenvolvimento que trabalham no setor da educação em todo o mundo. Seu trabalho se
concentra em melhorar uma cultura global de segurança e resiliência, fortalecendo a
coordenação global, aumentando o conhecimento e defendendo a educação e a
segurança na redução de riscos no setor educacional. GADRRRES produz newsletters com
frequência, que já agradecem suas contribuições que podem ser enviadas
para gadrrres@gmail.com Se você deseja se inscrever para receber a newsletter
GADRRRES.
FONTE:https://mailchi.mp/a36644b0f454/boletin-gadrrres-diciembre-20207907724?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=406225c616-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+201909_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-406225c616-25743853

Porque o retorno às escolas deve ser priorizado na América
Latina e no Caribe?
O saldo da educação na América Latina e no Caribe para o final de 2020 não é animador:
87% dos alunos não receberam aulas presenciais durante Nos últimos oito meses, quase

85 milhões de crianças da região não tiveram acesso à alimentação escolar, e o
fechamento prolongado de centros educacionais tem impactos profundos que vão além
da perda de aprendizagem, principalmente para os mais vulneráveis.
Não podemos permitir que mais um ano se repita nessas mesmas circunstâncias que
impactaram os processos de aprendizagem, nutrição e bem-estar socioemocional das
crianças. As próximas semanas são críticas para garantir que 2021 não seja mais um ano
de interrupção escolar para os alunos da região.
FONTE:https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-20/por-que-hay-que-priorizar-el-regreso-a-las-escuelas-en-america-latina-y-elcaribe.html?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=406225c616-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+201909_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-406225c616-25743853

Como limitamos o impacto de desastres em um país com
um índice de risco muito alto?
01/12/2010, Pouco antes das 17:00: um terremoto de 7,3 na escala Richter atinge o
Haiti. 280.000 são mortos, 300.000 feridos. 1,5 milhão de pessoas são afetadas.
11 anos depois, apesar do avanço significativo feito no sentido de melhorar a gestão de
catástrofes em nível nacional, permanecem altos níveis de risco e vulnerabilidade,
agravados pela pobreza em que vivem 80% dos haitianos. Uma crise sócio-política crônica
continua a dificultar o acesso a serviços básicos já limitados e os riscos naturais,
alimentados pelas mudanças climáticas, tornam-se cada vez mais violentos e
imprevisíveis.
ACTED está trabalhando lado a lado com as comunidades haitianas para ajudá-las a
controlar e gerenciar melhor os riscos que enfrentam de futuras catástrofes. Assim, a
ACTED se esforça para encontrar soluções sustentáveis para a reconstrução, proteção das
comunidades e prevenção de catástrofes.
Criar planos de contingência para garantir uma resposta rápida e coordenada em caso de
desastre
ACTED desenvolve planos de contingência para implantar durante a temporada de
ciclones. Esses planos permitem o pré-posicionamento de materiais de abrigo de
emergência, material escolar e itens de higiene (latrinas móveis e pontos de água) nas
áreas de maior risco (principalmente aquelas com maior probabilidade de corte em caso
de catástrofe).

Devido ao seu relevo montanhoso, muitas aldeias de Mornes, interior do país, encontramse totalmente isoladas após tempestades, inundações e deslizamentos de terra. As áreas
costeiras, por sua vez, são devastadas pela violência de riscos meteorológicos que
bloqueiam as rotas de abastecimento. Os estoques de contingência permitem uma
resposta rápida em caso de crise e salvam vidas.
Em paralelo e em alinhamento com as autoridades locais e planos de resposta em nível
nacional, ACTED organiza simulações desses planos de contingência nas comunidades que
enfrentam os maiores riscos. Estas simulações contribuem para uma boa preparação para
a implementação organizada, coordenada e ágil de medidas de emergência em caso de
desastres - medidas que podem salvar vidas, preservar infraestruturas críticas e facilitar
uma recuperação mais rápida.
Construir melhor para garantir a proteção contra os impactos de desastres
A questão da reconstrução após os terremotos representa um desafio colossal: a tarefa de
realojar mais de 1,5 milhão de pessoas ocorre em um contexto no qual a propriedade da
terra e da propriedade não está clara e as abordagens tradicionais de construção pouco
fazem para proteger as famílias do vento e da água.
A equipa da ACTED privilegia técnicas 'Build Back Safer' na reconstrução de habitações,
respeitando a natureza para-sísmica e para-ciclónica do terreno, salvaguardando o
património cultural local. A ACTED depende do know-how e da mão de obra locais e,
portanto, está ajudando os trabalhadores da construção local a integrar essas técnicas de
construção aprimoradas aos novos abrigos. Esta abordagem garante a propriedade dessas
melhores práticas a longo prazo.
Reforçar a resiliência - um passo fundamental para reduzir os riscos de desastres naturais
A ajuda humanitária de emergência continua vital para ajudar as vítimas em caso de
desastres. Se não formos capazes de evitar desastres, pelo menos podemos nos preparar
para eles, incentivando seu controle e gestão em todos os níveis: comunitário, local e
nacional. Isso pode reduzir o impacto do desastre de forma sustentável e minimizar os
efeitos nas comunidades que já vivem na pobreza.
O Haiti continuará vivendo com catástrofes. O país, que ocupa o quinto lugar entre as
nações mais expostas a desastres naturais pelo Escritório das Nações Unidas para a
Redução do Risco de Desastres (UNDRR), se encontra na trajetória de ciclones tropicais,
furacões e as tempestades que assolam a Bacia do Caribe. O país também está localizado
na linha de falha entre a Placa Norte-americana e a Placa Sul-americana, fonte de sua
atividade sismológica. O Haiti também está sofrendo com os efeitos das mudanças
climáticas, que estão causando inundações e secas intensas e exacerbando os riscos e
impactos dos desastres.

FONTE:https://www.acted.org/en/how-do-we-limit-the-impact-of-catastrophes-in-a-country-with-a-veryhigh-risk-index/

Incêndios florestais australianos 2019-20: Explorando os
impactos de curto prazo na saúde
Este relatório examina os impactos de curto prazo na saúde dos incêndios florestais de
2019-20 - aqueles que se tornaram aparentes nos dias e semanas seguintes - com foco no
fornecimento de percepções a partir de dados de saúde. Compreender os impactos mais
imediatos e de curto prazo dos incêndios florestais na saúde física e mental pode ajudar a
garantir que os serviços de saúde estejam suficientemente equipados para lidar com eles
em qualquer futuro incêndio florestal.
Os resultados mostram um claro impacto na saúde respiratória do incêndio florestal de
2019-20, visto que houve um aumento claro nas apresentações de problemas
respiratórios durante a temporada de incêndios florestais e um grande aumento nas
vendas de inaladores para falta de ar correspondendo à propagação dos incêndios
florestais durante a temporada de incêndios florestais. Com relação às questões de saúde
mental, o estudo descobriu que mais da metade dos adultos australianos se sentiram
ansiosos ou preocupados logo após os incêndios florestais, e as ligações relacionadas ao
incêndio florestal para a linha direta de apoio à crise Lifeline aumentaram.
FONTE:https://www.aihw.gov.au/getmedia/a14c3205-784c-4d81-ab49-a33ed4d3d813/aihw-phe276.pdf.aspx?inline=true

A Comissão Europeia publica o novo relatório sobre riscos
de desastres na UE
A Comissão Europeia publicou a “Visão geral dos riscos de desastres naturais e provocados
pelo homem que a União Europeia pode enfrentar” . A edição de 2020 apresenta as
últimas evidências disponíveis sobre os riscos de desastres, como inundações, incêndios
florestais ou doenças, que ameaçam a UE, com base nas avaliações de risco nacionais
desenvolvidas pelos Estados-Membros da UE e na política intersetorial e trabalho
científico da Comissão.

O relatório reconhece que a pandemia do coronavírus é a pior emergência observada na
história da UE e também alerta que os riscos de desastres não se limitam às doenças
infecciosas.
A experiência mostra que, mesmo com o elevado nível de proteção alcançado na UE,
vários perigos naturais e provocados pelo homem podem e têm acarretado perdas de
vidas humanas e elevados custos económicos e ambientais.
Com base nos dados disponíveis, as catástrofes causadas por desastres naturais custaram
à UE quase 100.000 vidas e mais de 500 mil milhões de euros de perdas económicas entre
1980 e 2017. As doenças infecciosas e as ondas de calor foram as maiores 'assassinas',
enquanto as tempestades, inundações e sismos foram os riscos naturais mais caros em
termos de perdas econômicas.
Principais riscos
A análise das avaliações de risco nacionais sugere que os 5 principais riscos de desastre
que preocupam as autoridades nacionais em toda a UE são inundações, eventos
meteorológicos extremos, como ondas de calor, acidentes industriais e nucleares e
incêndios florestais.
Outros riscos que recebem atenção considerável nos relatórios nacionais e da Comissão
incluem epidemias, perturbação de infraestruturas críticas, terrorismo, ameaças
cibernéticas, riscos sísmicos e doenças de animais e plantas.
Prevenção para o futuro
A visão geral adverte que, no futuro, podemos esperar eventos mais extremos e danos
crescentes.
As mudanças climáticas estão trazendo eventos climáticos mais extremos, os
desenvolvimentos tecnológicos estão mudando a face das ameaças feitas pelo homem. A
urbanização é um dos fatores por trás da crescente exposição a perigos, enquanto a
degradação ambiental e o envelhecimento das sociedades contribuem para a redução da
resiliência.
A crescente instabilidade no exterior, as tensões geopolíticas e a diversificação de grupos
hostis estão por trás das crescentes ameaças à segurança, como terrorismo, ciberameaças
e ameaças híbridas complexas.
Contra este cenário complexo, é crucial ter arranjos para prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação eficazes de desastres. Compreender os riscos de
desastres e monitorar seu desenvolvimento é o primeiro passo para a redução efetiva dos
riscos.

O relatório também destaca a importância de novas ações para abordar os principais
fatores de risco, aumentar a cooperação além-fronteiras e setores, sustentar o
investimento na redução de riscos e resiliência, impulsionar a capacidade coletiva da UE
para responder a catástrofes de grande escala, construir resiliência de infraestruturas
críticas e melhorar estratégias de financiamento de risco.
fundo
As anteriores súmulas dos riscos de desastres na UE foram publicadas pela Comissão
Europeia em 2014 e 2017 . O acompanhamento regular dos riscos de catástrofes é uma
importante medida de prevenção de riscos ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da
União.
Esta prática também está em linha com as prioridades do Quadro de Sendai para Redução
do Risco de Desastres 2015-2030, que promove uma boa compreensão dos riscos de
desastres como base para as políticas de gestão de risco.
Uma vez que as catástrofes desafiam as fronteiras, a UE apoia a ação nacional e promove
a cooperação transfronteiriça na gestão do risco de catástrofes. Um vasto conjunto de
políticas e fundos da UE visa reforçar a segurança coletiva e a resiliência contra catástrofes
na UE e não só, estando o Mecanismo de Proteção Civil da União no centro deste
trabalho.
FONTE:https://ec.europa.eu/echo/news/european-commission-publishes-new-report-disaster-riskseu_en

Visão geral dos riscos de desastres naturais e causados
pelo homem que a União Europeia pode enfrentar
Este documento de trabalho dos serviços da Comissão é a segunda edição de uma
panorâmica dos riscos de catástrofes naturais e provocadas pelo homem que a UE pode
enfrentar, elaborada ao abrigo da legislação da UE em matéria de proteção civil. O
objetivo da visão geral é capturar as tendências no cenário de risco de desastres em
constante evolução, discutir os principais fatores que o moldam, examinar mais de perto
12 riscos de desastres selecionados de particular relevância para a Europa e avaliar as
implicações da evolução dos riscos de desastres para gerenciamento de risco. Para além
das informações das autoridades nacionais, o resumo baseia-se nos dados mais recentes
disponíveis da política intersetorial da Comissão e do trabalho operacional e científico
sobre o risco de catástrofes.

O objetivo da visão geral é promover uma compreensão sólida dos riscos de catástrofes
que a população europeia enfrenta e informar as decisões sobre a gestão de riscos para
evitar a perda de vidas e danos. Embora a Europa seja um lugar relativamente seguro para
se viver, os últimos anos mostraram que a Europa também é afetada por uma ampla gama
de eventos adversos que causam a devastação de vidas humanas, propriedades, meio
ambiente e patrimônio cultural. O maior desastre que atingiu a Europa em décadas, a
pandemia COVID-19, ainda estava se desenrolando no momento em que este livro foi
escrito, tendo matado mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, oprimindo os
sistemas nacionais de saúde, perturbando a vida pública e gerando um grande choque
para as economias .
Em termos de implicações políticas, a visão geral dos riscos de desastres na UE indica as
seguintes áreas prioritárias de ação:
1. Abordar as principais causas de risco para prevenir, a longo prazo, perda de vidas e
danos à infraestrutura, economia, meio ambiente e patrimônio cultural;
2. Aumentar a cooperação entre fronteiras e setores, em todas as fases da gestão de
risco, para melhor abordar a natureza transfronteiriça do risco de desastres, a
complexidade crescente e o surgimento de novas ameaças;
3. Investir na prevenção, preparação e resiliência a desastres, com base em uma
abordagem estratégica e informada sobre os riscos;
4. Aumentar ainda mais a capacidade coletiva da UE para responder a catástrofes de
grande impacto com efeitos transfronteiriços;
5. Intensificação das ações para construir resiliência de infraestrutura crítica para
intensificar os riscos naturais e ameaças feitas pelo homem;
6. Criar resiliência financeira (fiscal) a desastres em vista do aumento do custo
econômico de eventos catastróficos;
7. Melhorar a base de evidências para uma gestão eficaz de riscos e construção de
resiliência.
FONTE:https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/overview_of_natural_and_manmade_disaster_risks_the_european_union_may_face.pdf
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