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Ferramenta Conjunta de Avaliação de Risco (JRA OT) 

Para apoiar os países na construção de mecanismos multissetoriais para avaliar 
conjuntamente os riscos na interface humano-animal-ambiente, uma nova ferramenta 
operacional está disponível para complementar o Guia Tripartido existente para o 
Tratamento de Doenças Zoonóticas nos Países. A nova Ferramenta Conjunta de Avaliação 
de Risco (JRA OT) foi desenvolvida por organizações tripartidas (FAO, OIE e OMS) e 
especialistas técnicos para fornecer orientação sobre como configurar um processo de 
avaliação de risco conjunto em nível nacional. Embora descreva passo a passo como 
conduzir cada componente do processo, também fornece modelos de documentos e 
modelos para apoiar sua implementação por funcionários de ministérios nacionais 
responsáveis pelo gerenciamento de doenças zoonóticas. 

FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM9qeHZTzfgrE?binaryFileId=26138&cid=4553 

 

Adotando uma abordagem multissetorial de saúde única: 
um guia tripartido para lidar com doenças zoonóticas nos 
países 



Todos os dias ouvimos sobre os desafios à saúde na interface humano-animal-ambiente. 
Doenças zoonóticas como gripe aviária, raiva, ebola e febre do Vale do Rift continuam a 
ter grandes impactos na saúde, nos meios de subsistência e nas economias. Essas 
ameaças à saúde não podem ser tratadas com eficácia por um único setor. A colaboração 
multidisciplinar e multissetorial é necessária para enfrentá-los e reduzir seus impactos. 
Como forma de apoiar os países na adoção de uma abordagem de Uma Saúde para lidar 
com as doenças zoonóticas, o guia: "Adotando uma Abordagem Multissetorial, Uma 
Abordagem de Saúde: Um Guia Tripartido para Enfrentar Doenças Zoonóticas em Países" 
foi desenvolvido conjuntamente pelas organizações Tripartidas (FAO, OIE e OMS). Este 
Guia, conhecido como Guia Zoonótico Tripartido (TZG), é flexível o suficiente para ser 
usado para outras ameaças à saúde na interface humano-animal-ambiente; por exemplo, 
segurança alimentar e resistência antimicrobiana (AMR). O TZG fornece princípios, 
melhores práticas e opções para ajudar os países a alcançar uma colaboração sustentável 
e funcional na interface humano-animal-ambiente. Exemplos e lições aprendidas com as 
experiências dos países também estão incluídos. 

FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM9C0CPOoqXeR?binaryFileId=23286&cid=4696 

 

Orientação para relatar casos de animais infectados com 
SARS-CoV-2 à OIE 

Em janeiro, sob a liderança do Grupo de Trabalho da Vida Selvagem da OIE, a OIE 
mobilizou um grupo de especialistas para fornecer aconselhamento científico e 
desenvolver diretrizes sobre uma série de tópicos relacionados aos aspectos da interface 
homem-animal-ecossistema do COVID-19. Isso inclui a identificação de prioridades de 
pesquisa, a comunicação de resultados de pesquisas em andamento em animais, o 
desenvolvimento de opiniões científicas sobre as implicações do COVID-19 para a saúde 
animal e a saúde pública veterinária e o fornecimento de orientações práticas para 
serviços veterinários. Posteriormente, um grupo de especialistas foi estabelecido para 
avaliar os riscos e implicações do COVID-19 para o comércio seguro de animais e produtos 
animais. A OIE desenvolveu orientações de alto nível sobre o teste de espécimes humanos 
para COVID-19 em laboratórios veterinários para apoiar os serviços de saúde pública no 
atendimento à demanda extraordinária de testes, que tem sido um aspecto crítico para a 
resposta à pandemia em muitos países. 



FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM7SY25FNlGkV?binaryFileId=25316&cid=4564 

 

Apoio de Laboratório Veterinário à Resposta de Saúde 
Pública para COVID-19 

Em janeiro, sob a liderança do Grupo de Trabalho da Vida Selvagem da OIE, a OIE 
mobilizou um grupo de especialistas para fornecer aconselhamento científico e 
desenvolver diretrizes sobre uma série de tópicos relacionados aos aspectos da interface 
homem-animal-ecossistema do COVID-19. Isso inclui a identificação de prioridades de 
pesquisa, a comunicação de resultados de pesquisas em andamento em animais, o 
desenvolvimento de opiniões científicas sobre as implicações do COVID-19 para a saúde 
animal e a saúde pública veterinária e o fornecimento de orientações práticas para 
serviços veterinários. Posteriormente, um grupo de especialistas foi estabelecido para 
avaliar os riscos e implicações do COVID-19 para o comércio seguro de animais e produtos 
animais. A OIE desenvolveu orientações de alto nível sobre o teste de espécimes humanos 
para COVID-19 em laboratórios veterinários para apoiar os serviços de saúde pública no 
atendimento à demanda extraordinária de testes, que tem sido um aspecto crítico para a 
resposta à pandemia em muitos países. 

FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM1uRRUe3_ejz?binaryFileId=25318&cid=4667 

 

Considerações da OIE sobre a aplicação de medidas 
sanitárias para o comércio internacional relacionadas ao 
COVID-19 

Em janeiro, sob a liderança do Grupo de Trabalho da Vida Selvagem da OIE, a OIE 
mobilizou um grupo de especialistas para fornecer aconselhamento científico e 
desenvolver diretrizes sobre uma série de tópicos relacionados aos aspectos da interface 



homem-animal-ecossistema do COVID-19. Isso inclui a identificação de prioridades de 
pesquisa, a comunicação de resultados de pesquisas em andamento em animais, o 
desenvolvimento de opiniões científicas sobre as implicações do COVID-19 para a saúde 
animal e a saúde pública veterinária e o fornecimento de orientações práticas para 
serviços veterinários. Posteriormente, um grupo de especialistas foi estabelecido para 
avaliar os riscos e implicações do COVID-19 para o comércio seguro de animais e produtos 
animais. A OIE desenvolveu orientações de alto nível sobre o teste de espécimes humanos 
para COVID-19 em laboratórios veterinários para apoiar os serviços de saúde pública no 
atendimento à demanda extraordinária de testes, que tem sido um aspecto crítico para a 
resposta à pandemia em muitos países. 

FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM_UIpVThvhbf?binaryFileId=25328&cid=4633 

 

Diretrizes para exercícios de simulação 

Um conjunto consistente de boas práticas para preparar, entregar e aprender com a 
saúde e bem-estar animal e exercícios de simulação de saúde pública veterinária para 
serviços veterinários 

FONTE:https://doc.oie.int/seam/resource/directMedia/jDrNREGYPX-gWP-
cXVzTM1EcXEKqWzqc?binaryFileId=25723&cid=4654 

 

O COVID pode se espalhar de animais selvagens 
congelados? Cientistas investigam as origens da pandemia 

Estudos da China sugerem que o coronavírus pode ser transmitido em superfícies 
congeladas - mas os cientistas dizem que é improvável que a pandemia tenha começado 
assim. 
O momentum está crescendo pela sugestão de que o coronavírus pode se espalhar de 
animais selvagens congelados infectados. Uma missão de averiguação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na China não descartou a ideia de que esse modo de transmissão 
contribuiu para os primeiros surtos de COVID-19 - embora os pesquisadores digam que é 
improvável que tenha iniciado a pandemia. 



Em uma coletiva de imprensa no início deste mês, a equipe da OMS concluiu que o vírus 
provavelmente veio de morcegos e foi transmitido às pessoas por meio de um animal 
intermediário vivo. Mas a equipe também disse que é importante investigar se a carne 
congelada de animais selvagens criados em fazendas chinesas pode ter sido contaminada 
com o vírus e ter levado a um dos primeiros surtos relatados, no Huanan Seafood Market 
em Wuhan, China. 

“Todos nós pensamos que a cadeia de frio era uma hipótese razoável” que precisava ser 
considerada, diz o membro da equipe Dominic Dwyer, virologista da New South Wales 
Health Pathology em Sydney, Austrália. Mas mais trabalho precisa ser feito para 
estabelecer como a vida selvagem congelada pode ter sido contaminada, diz ele. Um 
relatório da equipe da OMS deve apresentar dados sobre a hipótese na próxima semana. 

Mas o apelo da equipe da OMS para investigar carne congelada infectada se confundiu 
com as sugestões da China de que o vírus pode se espalhar em superfícies 
congeladas. Durante meses, os meios de comunicação do país sugeriram que o vírus 
poderia ter chegado a Wuhan em animais selvagens congelados importados do 
exterior. Surtos locais subsequentes de SARS-CoV-2 também foram associados a alimentos 
congelados importados, e cientistas na China também publicaram um crescente corpo de 
evidências de que a transmissão em carne congelada é teoricamente possível. 

Muitos cientistas fora da China, no entanto, argumentam que essa teoria da 'cadeia fria' é 
uma pista falsa na busca geral pela origem da pandemia e é uma tentativa de desviar as 
críticas. Eles dizem que é raro o SARS-CoV-2 ser transmitido de uma pessoa para outra 
através de superfícies contaminadas . 

Transmissão possível 

Alguns estudos sugerem que a transmissão de superfície em superfícies congeladas é 
viável. Um preprint 1 postado no bioRxiv por pesquisadores em Cingapura em agosto, que 
não foi revisado por pares, descobriu que o SARS-CoV-2 pode permanecer infeccioso na 
superfície da carne congelada ou refrigerada por mais de três semanas. 

Dois meses depois, pesquisadores na China associaram um surto de 2 de junho em 
Pequim ao Mercado Xinfadi da cidade. Os primeiros casos ocorreram após 56 dias sem 
transmissão comunitária na cidade e estavam relacionados a uma cepa distinta de SARS-
CoV-2. Os investigadores do surto encontraram partículas virais da mesma cepa em 
salmão armazenado a frio em uma barraca de mercado. 

A equipe de investigação da OMS levou esses resultados em consideração. “Passamos 
muito tempo analisando as evidências do surto do Mercado Xinfadi de Pequim. É um 
trabalho muito bom. Eles realmente entraram em detalhes para tentar encontrar as 



conexões com uma fonte ”, disse o membro da equipe Peter Daszak, presidente da 
EcoHealth Alliance, uma organização de saúde global sem fins lucrativos na cidade de 
Nova York. 

Em um terceiro estudo 3 , publicado em novembro passado, outro grupo de cientistas na 
China relatou o isolamento de vírus infecciosos da embalagem de bacalhau congelado que 
se pensava ter sido a fonte de infecção em estivadores em Qingdao, na província oriental 
de Shandong, em Setembro. 

“Não temos motivos para supor que isso não aconteça”, disse Erwin Duizer, virologista do 
Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente em Bilthoven. 

Em novembro, após esses e outros surtos na China, as autoridades introduziram a 
desinfecção obrigatória dos produtos congelados importados para evitar a transmissão de 
superfície. 

Link de origem 

A equipe da OMS não acredita que a pandemia tenha começado com a transmissão em 
alimentos ou embalagens. No entanto, os investigadores consideram possível que um 
animal infectado com o vírus possa ter sido a fonte do grande surto precoce no Huanan 
Seafood Market. 

Também é possível que “as pessoas tenham entrado no mercado já infectadas e, em 
seguida, causado um surto no mercado, ou um produto tenha entrado no mercado”, diz 
Dwyer, acrescentando que “é muito difícil ter a certeza”, e todas as opções ainda estão 
sobre a mesa. 

Antes do fechamento do mercado Huanan em janeiro de 2020, 10 de suas 653 barracas 
vendiam animais selvagens vivos ou congelados capturados na natureza ou trazidos de 
fazendas. Animais, incluindo guaxinins e texugos-furões, são conhecidos por serem 
suscetíveis aos coronavírus, diz Dwyer. Quando os investigadores verificaram o mercado 
após o fechamento, nenhuma das carnes ou animais que eles amostraram - incluindo 
carcaças congeladas - testou positivo para SARS-CoV-2. No entanto, Dwyer diz que é 
possível que não tenham sido coletadas amostras suficientes para descartá-las como fonte 
de infecções. 

Se as carcaças congeladas ou descongeladas estivessem infectadas com o vírus, lidar com 
os animais poderia representar um risco de infecção, diz Andrew Breed, epidemiologista 
veterinário da Universidade de Queensland em Brisbane. Isso pode ser especialmente 
verdadeiro para animais hospedeiros intermediários, que são propensos a liberar grandes 



volumes de vírus, porque seus sistemas imunológicos não estão adaptados para evitar a 
infecção. Carne de caça congelada foi associada a surtos de vírus como o Ebola na África, 
então não seria a primeira vez, observa Duizer. 

Mas Breed acrescenta que pouco se sabe sobre as condições dos alimentos durante o 
transporte para o mercado. “O congelamento e o descongelamento realmente reduzem a 
viabilidade de certos tipos de vírus, incluindo coronavírus”, diz ele. 

Fonte mais provável de animais vivos 

Duizer e outros argumentam que é muito mais provável que o SARS-CoV-2 tenha passado 
para as pessoas de um animal vivo. 

A maioria dos animais selvagens comercializados na China está viva, diz Chris Walzer, 
médico veterinário da Wildlife Conservation Society na cidade de Nova York. 

Muitos deles chegam aos mercados de fazendas na China. “Você traz todas essas espécies 
naturalmente distantes para um local, então há mais chances de incubar e gerar um novo 
vírus”, diz Qiuhong Wang, virologista da Universidade Estadual de Ohio em Wooster. 

Dwyer diz que é crucial descobrir se os trabalhadores em fazendas de animais selvagens 
que fornecem produtos para os mercados de Wuhan têm anticorpos da infecção com 
SARS-CoV-2. Isso, diz ele, será a chave para identificar a origem final da pandemia. 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00495-
0?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=b6b05d7a47-briefing-dy-
20210226&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-b6b05d7a47-46140994 

 

Cientistas estão tentando detectar novos vírus antes que 
eles causem pandemias 

Os cientistas querem construir um sistema climático para vírus. Isso exigiria um grande 
investimento financeiro, além da adesão de médicos, hospitais e bancos de sangue. 

No verão, o Dr. Michael Mina fez um acordo com uma empresa de armazenamento 
refrigerado. Com muitos de seus clientes de restaurantes fechados, a empresa tinha 
freezers de sobra. E o Dr. Mina, um epidemiologista da Escola de Saúde Pública Harvard 



TH Chan, tinha meio milhão de frascos de plasma de sangue humano vindo de todo o país 
para seu laboratório, amostras que datavam dos dias despreocupados de janeiro de 2020. 

Os frascos, agora em três congeladores enormes fora do laboratório do Dr. Mina, estão no 
centro de um projeto piloto para o que ele e seus colaboradores chamam de Observatório 
Imunológico Global. Eles imaginam um imenso sistema de vigilância que pode verificar o 
sangue de todo o mundo para a presença de anticorpos para centenas de vírus de uma só 
vez. Dessa forma, quando a próxima pandemia vier sobre nós, os cientistas terão 
informações detalhadas e em tempo real sobre quantas pessoas foram infectadas pelo 
vírus e como seus corpos responderam. 

Pode até oferecer algum aviso prévio, como um aviso de tornado. Embora este sistema de 
monitoramento não consiga detectar novos vírus ou variantes diretamente, ele pode 
mostrar quando um grande número de pessoas começa a adquirir imunidade a um tipo 
específico de vírus. 

O sistema imunológico humano mantém um registro dos patógenos que encontrou antes, 
na forma de anticorpos que lutam contra eles e permanecem por toda a vida. Ao testar 
esses anticorpos, os cientistas podem obter um instantâneo de quais vírus de gripe você 
teve, que rinovírus foi aquele que passou por você no outono passado, mesmo se você 
teve um vírus respiratório sincicial quando criança. Mesmo que uma infecção nunca o 
deixasse doente, ela ainda seria contraída por esse método de diagnóstico, chamado teste 
sorológico. 

“Somos todos como pequenos gravadores”, rastreando os vírus sem perceber, disse Mina. 

Padrões de manchas 

Esse tipo de leitura do sistema imunológico é diferente de um teste que procura uma 
infecção viral ativa. O sistema imunológico começa a produzir anticorpos uma a duas 
semanas após o início de uma infecção, então a sorologia é retrospectiva, observando o 
que você pegou. Além disso, vírus intimamente relacionados podem produzir respostas 
semelhantes, provocando anticorpos que se ligam aos mesmos tipos de proteínas 
virais. Isso significa que ensaios cuidadosamente projetados são necessários para 
distinguir entre diferentes coronavírus, por exemplo. 

Mas a sorologia revela coisas que os testes de vírus não revelam, disse Derek Cummings, 
epidemiologista da Universidade da Flórida. Com um grande banco de dados de amostras 
e detalhes clínicos, os cientistas podem começar a ver padrões emergentes em como o 
sistema imunológico responde em alguém sem sintomas em comparação com alguém 
lutando para eliminar o vírus. A sorologia também pode revelar, antes do início de um 
surto, se uma população tem imunidade robusta a um determinado vírus ou se está 
perigosamente baixa. 



“Você quer entender o que aconteceu em uma população e como essa população está 
preparada para ataques futuros de um patógeno específico”, disse o Dr. Cummings. 

A abordagem também pode detectar eventos no ecossistema viral que de outra forma 
passam despercebidos, disse o Dr. Cummings. Por exemplo, o surto de Zika em 2015 foi 
detectado por médicos no Brasil que notaram um grupo de bebês com cabeças 
anormalmente pequenas, nascidos de sete a nove meses depois que suas mães foram 
infectadas. “Um observatório sorológico poderia ter percebido isso antes disso”, disse ele. 
Os inquéritos sorológicos costumam ser pequenos e difíceis de configurar, pois exigem a 
coleta de sangue de voluntários. Mas por vários anos o Dr. Mina e seus colegas têm 
discutido a ideia de um sistema de vigilância grande e automatizado usando amostras 
restantes de testes de laboratório de rotina. 

“Se o tivéssemos configurado em 2019, quando esse vírus atingisse os EUA, teríamos 
acesso imediato aos dados que nos teriam permitido vê-lo circulando na cidade de Nova 
York, por exemplo, sem fazer nada diferente”, Dr. Mina disse. 

Embora o observatório não tenha sido capaz de identificar o novo coronavírus, ele teria 
revelado um número incomumente alto de infecções da família dos coronavírus, que 
inclui aquelas que causam resfriados comuns. Também pode ter mostrado que o novo 
coronavírus estava interagindo com o sistema imunológico dos pacientes de maneiras 
inesperadas, resultando em marcadores reveladores no sangue. Isso teria sido um sinal 
para iniciar o sequenciamento genético de amostras de pacientes, para identificar o 
culpado, e poderia ter fornecido motivos para fechar a cidade mais cedo, disse Mina. (Da 
mesma forma, a sorologia não seria capaz de detectar a emergência de uma nova variante 
do vírus, como as variantes contagiosas do coronavírus que foram descobertas na África 
do Sul e na Inglaterra antes de se espalharem para outros lugares. Para isso, os 
pesquisadores devem contar com o sequenciamento genômico padrão de amostras de 
teste de vírus. ) 

Um poderoso investimento 

O observatório exigiria acordos com hospitais, bancos de sangue e outras fontes de 
sangue, bem como um sistema para obter o consentimento de pacientes e 
doadores. Também enfrenta o problema de financiamento, observou Alex Greninger, 
virologista da Universidade de Washington. É improvável que as seguradoras de saúde 
paguem a conta, uma vez que os testes de sorologia geralmente não são usados pelos 
médicos para tratar as pessoas. 

A Dra. Mina estimou que o observatório custaria cerca de US $ 100 milhões para 
decolar. Ele destacou que, de acordo com seus cálculos, o governo federal alocou mais do 
que o dobro para a empresa de diagnósticos Ellume para produzir testes Covid rápidos o 
suficiente para cobrir a demanda americana por apenas alguns dias. Um observatório de 



patógenos, disse ele, é como um sistema de previsão do tempo que se baseia em um 
grande número de boias e sensores ao redor do globo, relatando passivamente os eventos 
onde e quando eles surgem. Esses sistemas foram financiados por subsídios do governo e 
são amplamente valorizados. 
O poder preditivo da sorologia vale o investimento, disse Jessica Metcalf, epidemiologista 
de Princeton e um dos membros da equipe do observatório. Há alguns anos, ela e seus 
colaboradores descobriram em uma pesquisa menor que a imunidade ao sarampo era 
assustadoramente baixa em Madagascar. De fato, em 2018, um surto ocorreu, matando 
mais de 1.000 pessoas. 

Agora, o meio milhão de amostras de plasma nos freezers do Dr. Mina, coletadas pela 
empresa de doação de plasma Octapharma em locais de todo o país no ano passado, 
estão começando a passar por testes sorológicos focados no novo coronavírus, 
financiados por uma doação de US $ 2 milhões da Open Philanthropy . Os testes tiveram 
que esperar que os pesquisadores montassem uma nova instalação de testes robóticos e 
processassem as amostras, mas agora eles estão trabalhando em seus primeiros lotes. 

A equipe espera usar esses dados para mostrar como o vírus fluiu para os Estados Unidos, 
semana a semana, e como a imunidade à Covid cresceu e mudou. Eles também esperam 
que desperte o interesse no uso de sorologia para iluminar o movimento de muitos outros 
vírus. 

“A grande ideia é mostrar ao mundo que você não precisa gastar muito dinheiro para 
fazer esse tipo de trabalho”, disse Mina. “Deveríamos ter isso acontecendo o tempo 
todo.” 
Correção : 17 de fevereiro de 2021 

Usando informações de um pesquisador,  uma versão anterior deste artigo divulgou 
erroneamente o número de pessoas que morreram em um surto de sarampo de 2018 em 
Madagascar. Era 1.000, não 10.000. O artigo também escreveu incorretamente o nome de 
uma empresa de doação de plasma. É Octapharma, não Octopharma. 

 
Um PIB para a natureza: como medir a saúde do mundo 
natural pode prevenir a próxima pandemia 
A pandemia de Covid-19 mostrou-nos como somos vulneráveis a doenças infecciosas 
mortais. A forma como chegamos aqui tem sido feita há décadas, com muitos sinais de 
alerta ao longo do caminho, de SARS a MERS a Ebola a Zika. E sabemos há muito tempo o 
que leva as doenças zoonóticas a se espalharem pelos humanos: o comércio de animais 
selvagens, agricultura intensiva, desmatamento, para citar alguns fatores. À medida que 



as populações humanas crescem e as demandas por alimentos e recursos naturais 
aumentam, devemos antecipar mais pandemias mortais, levando a mais bloqueios, mais 
medo e mais perturbações, econômicas e outras, em nossas vidas. Devemos lembrar que 
interagimos com o mundo natural todos os dias respirando ar, bebendo água e comendo 
plantas e animais. 

Muitas doenças zoonóticas surgem direta ou indiretamente por meio de nossas interações 
com animais, particularmente captura, comércio, criação, abate e alimentação de 
animais. A saúde e o bem-estar de uma nação dependem do atendimento das 
necessidades dietéticas de sua população. Para garantir que nossos sistemas alimentares 
não aumentem os riscos de outra pandemia, os países devem priorizar a reposição e 
proteção de seus recursos naturais e ecossistemas biodiversos. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, 
destacou um consenso científico emergente em torno de uma abordagem holística para a 
prevenção de pandemia que envolve mais do que apenas a saúde humana e anunciou que 
os líderes das principais economias do mundo discutiriam o chamado “ Estratégia One 
Health ”nas próximas reuniões do G7 e do G20. “Não podemos proteger a saúde humana 
sem considerar o impacto das atividades humanas que perturbam os ecossistemas, 
invadem os habitats e impulsionam ainda mais as mudanças climáticas”, disse ele em uma 
reunião de autoridades de saúde neste mês. 

“Essas atividades incluem poluição, desmatamento e extração em grande escala, a 
intensificação da produção agrícola e pecuária, o uso excessivo e impróprio de antibióticos 
e a forma como produzimos, consumimos e comercializamos alimentos.” 

O mundo natural e a saúde humana. Durante o final dos anos 1990, o mortal vírus 
Nipah surgiu depois que milhões de hectares de floresta tropical na Malásia foram 
destruídos para limpar terras para fazendas de porcos. Os morcegos frugívoros deslocados 
buscavam nutrição em pomares próximos às fazendas de porcos, contaminando as frutas 
com sua urina e saliva. Os porcos comeram a fruta, desenvolveram doenças respiratórias 
graves e anormalidades neurológicas e, posteriormente, espalharam o vírus para os 
trabalhadores agrícolas. O surto devastou a indústria suinícola da Malásia, exigiu o abate 
de mais de um milhão de porcos e custou aos fazendeiros e ao governo centenas de 
milhões de dólares. No final, o vírus adoeceu 265pessoas e mataram 105. Outros países 
do sul e sudeste da Ásia, em particular Bangladesh, relataram casos do vírus Nipah, e a 
Organização Mundial da Saúde estima que a taxa de letalidade do vírus esteja entre 40 e 
75 por cento . 

Muitos sobreviventes do vírus Nipah sofreram sintomas neurológicos crônicos. O surto 
ilustra que permitir que ecossistemas biodiversos sejam destruídos promove o surgimento 
de doenças com consequências potencialmente desastrosas. E, claro, não é apenas a 
produção de alimentos na Malásia que cria riscos para a saúde e o meio ambiente. 



A produção intensiva de agricultura animal nos Estados Unidos, usando instalações 
chamadas Operações de Alimentação Animal Concentrada (CAFOs), representa uma 
tremenda ameaça à saúde humana, animal, ambiental e do ecossistema. Criar milhares ou 
dezenas de milhares de animais juntos produz grandes quantidades de estrume contendo 
centenas de patógenos, incluindo Salmonella e E.coli , que podem causar doenças 
transmitidas pelos alimentos e pela água. 

O estrume é comumente espalhado em campos agrícolas como fertilizante, mas também 
contamina os solos com bactérias resistentes a antibióticos e penetra nos cursos de água, 
causando crescimento excessivo de algas em lagos e riachos, levando à morte de peixes. O 
agravamento da mudança climática e as tempestades severas inundam as lagoas de 
esterco, com risco de contaminação generalizada dos ambientes circundantes. O esterco 
não apenas contamina o solo e a água, mas também a atmosfera. Os micróbios do 
estrume liberam metano e óxido nitroso, que são 23 e 300 vezes mais potentes na 
retenção de calor do que o dióxido de carbono e contribuem com mais de 7% das 
emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos. 

Precisamos reavaliar o que valorizamos. O mundo natural é essencial para nossa saúde e 
bem-estar, mas não o valorizamos adequadamente. Em vez disso, nós o exploramos até 
que nos morda de volta. Devemos mudar nossos valores se quisermos prevenir a próxima 
pandemia. 

Medindo a saúde ambiental. A métrica mais comum para medir a riqueza nacional é o 
produto interno bruto, ou PIB. O PIB mede a prosperidade econômica de uma nação, seu 
valor total de serviços e bens produzidos em um ano. Mas essa métrica fornece uma 
imagem estreita da riqueza nacional e ignora os custos destrutivos que impomos ao nosso 
mundo natural. 

Uma opção pode ser usar algo como um cálculo One Health como um acréscimo ao 
PIB. Uma Saúde é um termo usado para descrever as ligações inextricáveis entre a saúde 
humana, animal, vegetal, ambiental e do ecossistema. Um cálculo da One Health pode 
medir a situação dos recursos naturais de uma nação, a pureza de seus ambientes, a 
biodiversidade de seus ecossistemas, a sustentabilidade de sua agricultura, a saúde de sua 
flora e fauna, a resiliência de sua segurança alimentar e a vida expectativas de seus povos. 

Na verdade, um grupo de pesquisadores na China publicou uma estatística 
conceitualmente semelhante no ano passado, o que eles chamam de Produto Bruto do 
Ecossistema (GEP). A estatística agrega as contribuições da natureza para a riqueza 
nacional. Como os pesquisadores imaginam, o GEP seria análogo, mas separado do 
PIB. “Ter medidas de GEP pode ajudar a superar o preconceito na tomada de decisão do 
setor público e privado, atualmente dominado por considerações de crescimento 
econômico à exclusão de importantes serviços ecossistêmicos e a conservação de ativos 
ecossistêmicos”, escreveram os autores. 



Manter um melhor conhecimento da saúde ecológica em todo o mundo pode ajudar os 
governos a tomar as medidas necessárias para preservar os ecossistemas e promover o 
desenvolvimento sustentável. A prevenção da próxima pandemia pode depender de nossa 
atuação. 

Algumas pesquisas mostram que os surtos de doenças infecciosas estão se tornando mais 
frequentes. Há uma chance de que uma futura pandemia seja ainda pior do que a crise do 
COVID-19. Afinal, os fatores que podem causar surtos, incluindo danos ecológicos, estão 
piorando. “Estamos levando a natureza ao seu limite”, disse recentemente Mike Ryan, 
diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da 
Saúde . “Algum dia, quando não estivermos aqui, nossos filhos vão acordar no mundo que 
quando houver uma pandemia que tenha uma taxa de letalidade muito maior e que 
poderia colocar nossa civilização de joelhos.” 

É hora de redobrar nossos esforços para proteger o mundo natural; em última análise, é 
assim que podemos nos proteger. Um cálculo de One Health adicionado ao PIB das nações 
exigiria que valorizassem o papel essencial da natureza na riqueza nacional - e na saúde 

FONTE;https://thebulletin.org/2021/02/a-gdp-for-nature-how-measuring-the-health-of-the-natural-
world-might-prevent-the-next-
pandemic/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter02252021
&utm_content=DisruptiveTechnology_GDPNature_02252021 

 

Desastres relacionados à água e seus impactos na saúde: 
uma revisão global 

O documento examina as tendências globais e os principais impactos desses eventos na 
saúde com base em bancos de dados e estudos de caso, identifica lacunas na estrutura de 
indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para monitorar os 
impactos de desastres na saúde e sugere recomendações para abordar essas 
lacunas. Dados de desastres naturais e 38 estudos de caso publicados de 2008 a 2018 
foram revisados, e medidas de associação (razão de risco, razão de chances e razão de 
taxa de incidência) foram extraídas dos estudos de caso para análise quantitativa. 

As descobertas da revisão indicam que a falta de fatores de risco multifatoriais para 
doenças multifatoriais e de saúde mental, bem como indicadores de doenças transmitidas 
pela água, ignora os impactos críticos associados à saúde de enchentes e secas. Em 
particular, o foco estreito no suicídio como um indicador de saúde mental ignora como os 
transtornos de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) também 



podem ter consequências graves para as pessoas afetadas por desastres. As descobertas 
do estudo sugerem que mais pesquisas de implementação da Estrutura de Sendai e 
esforços de redução de risco de desastres (RRD) podem contribuir para o 
desenvolvimento de um conceito amplo de resiliência da saúde para atender às 
necessidades das pessoas em risco de desastres. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590061721000016?token=4B47E112AD46432E998EE
8F9F30001F4DDF5A64E768B3B7EDD32E1DC8B914C449191335268746B2C997F4C03788DBA9C 

 

O Guia Azul para a resiliência costeira: protegendo as 
comunidades costeiras por meio de soluções baseadas na 
natureza 

O Guia Azul para Resiliência Costeira ilustra uma abordagem, fornecendo aos planejadores 
de RRD orientação passo a passo para a implementação de vários NbS em áreas costeiras - 
onde 600 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial, vivem sob constante 
ameaça de tempestades, inundações e elevação do nível do mar. O guia integra todas as 
ferramentas e processos relevantes em uma única fonte para ajudar os planejadores de 
RRD de conservação e humanitários a determinar se e como o NbS pode ser usado para 
aproveitar os benefícios de proteção dos ecossistemas costeiros e reduzir os riscos de 
perigos relacionados ao clima para comunidades costeiras vulneráveis, casas e outros 
ativos. 

Este Guia Azul foi elaborado principalmente para profissionais, particularmente aqueles 
do setor humanitário que apoiam comunidades costeiras. Isso inclui especialistas técnicos 
e gerentes de projeto que serão capazes de seguir os vários estágios deste guia, que 
podem integrar o NbS ao planejamento de RRD, implementar tais planos e expandir as 
boas práticas. Para usar este guia, não é necessário ter experiência em ecologia e 
conhecimento prévio de NbS. No entanto, é necessário conhecimento prévio de 
gerenciamento de projetos. 

O guia também é útil para: 

 Membros da comunidade que projetam esforços para comunidades costeiras mais 
seguras e verdes com organizações humanitárias; 

 Funcionários do governo que trabalham com organizações humanitárias nos 
esforços para reduzir o risco de desastres; e 



 Funcionários / voluntários de ONGs ou Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho trabalhando em comunidades costeiras e apoiando a 
redução de riscos ou esforços mais amplos de resiliência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76010_blueguidetocoastalresiliencecompres.pdf 

 
Educação de refugiados durante COVID-19: crises e 
oportunidades.INEE 
Este relatório sintetiza os resultados de cinco mesas redondas do INEE sobre refugiados 
realizadas em julho de 2020, destacando desafios e recomendações e dando voz aos 
jovens refugiados. As principais mensagens das mesas redondas e dos próprios refugiados 
incluíram: 

 Ouvir crianças e jovens refugiados e capacitá-los a participar nas decisões que 
afetam sua educação, em consonância com os princípios de participação 
comunitária estabelecidos nas Normas Mínimas de Educação do INEE: 
Preparação, Resposta e Recuperação . 

 Garantir acesso igualitário à educação de qualidade para todas as crianças e jovens 
refugiados, incluindo acesso a educação à distância de qualidade durante e após 
a pandemia COVID-19. O direito à educação não é interrompido em situações de 
emergência ou como resultado de deslocamento forçado. Crianças e jovens 
refugiados e deslocados internos (IDP) têm direito à educação e esperança de 
um futuro melhor. 

 Os governos anfitriões devem garantir que a documentação e a certificação para 
refugiados e migrantes não sejam um obstáculo ao acesso à educação. Isso 
poderia incluir, por exemplo, a adoção do Passaporte de 
Qualificações da UNESCO para Refugiados e Migrantes Vulneráveis (UQPs). 

 As agências de apoio a refugiados e migrantes devem garantir maior acesso 
universal às tecnologias digitais para refugiados e migrantes, e garantir acesso 
igual à tecnologia para meninas e mulheres. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Refugee_Round_Tables_Report_PT.pdf 

 

 



 
LANÇAMENTO: Documento de Política da INEE sobre 
Avaliação da Aprendizagem em Contextos.SEE 
 

Temos o prazer de anunciar o lançamento de um novo documento de política: Investindo 
na Aprendizagem: Fortalecendo a Coleta e Uso de Dados de Avaliação de Aprendizagem 
em Contextos SEE! 
 
Este documento de política, voltado para doadores do setor SE, governos nacionais e 
agências humanitárias e de desenvolvimento, fornece orientação sobre como aumentar e 
melhorar a medição de resultados de aprendizagem abrangentes para alunos afetados por 
crises. Ele oferece recomendações para as partes interessadas do SEE para melhorar a 
medição dos resultados de aprendizagem de crianças e jovens afetados por situações de 
crise. 
 
O documento de política foi conceituado pelo fluxo de trabalho Quality and Equitable 
Learning Outcomes (QELO) da INEE Education Policy Task Force e foi escrito por Catherine 
Johnston e Andrea Costa. Ele está disponível em inglês, árabe, francês, espanhol e 
português. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20QELO%20Policy%20Paper%20PT.pdf 

 

Glossário sobre EeE 

O Glossário sobre EeE contém mais de 350 termos chave sobre educação em situações de 
emergência (EeE), as suas definições e fontes. O glossário pretende promover uma 
compreensão comum dos principais termos técnicos sobre EeE e apoiar a utilização 
correta e universal destes termos.  

O glossário está disponível em árabe, inglês, francês, português, e espanhol; clique no 
prefixo da língua no topo da página para alternar entre as línguas. 

FONTE;https://inee.org/pt/eie-glossary 

 



 

 

 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


