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Números da Covid-19 baixam no Brasil, mas OMS adverte
para possível reversão
No fim de semana, o mundo atingiu um marco trágico, com mais de 3 milhões de pessoas
perdendo suas vidas para a Covid-19. E quase metade dessas mortes aconteceu na região
das Américas e Caribe.
A informação foi compartilhada pela diretora da Organização Pan-Americana da Saúde,
Opas, Carissa Etienne.
Situação
Falando a jornalistas em Washington, ela disse que “por trás de cada morte está uma vida
interrompida e o sofrimento inimaginável de famílias e entes queridos.” Para ela, isso é
um lembrete de que se deve fazer mais, pois o vírus continua sendo uma ameaça em
todos os cantos da região.
Na última semana, a região notificou mais de 1,5 milhão de novos casos e quase 40 mil
mortes.
Após meses difíceis, o Brasil está notificando uma descida, inclusive na região
amazônica. Etienne afirmou, no entanto, que “os casos permanecem alarmantes em
todo o país e alguns municípios têm sido rápidos em aliviar as restrições, então é
provável que essas tendências sejam revertidas.”
Vacinas
Etienne contou que a Opas continua com sistemas de vigilância para ver como os
medicamentos e vacinas afetam as populações. Segundo ela, os relatos de efeitos
colaterais inesperados são muito raros e as decisões de órgãos reguladores apenas
mostram que os sistemas de vigilância estão funcionando.

Ela afirma que “as vacinas estão salvando vidas e contribuirão para controlar a
transmissão em um futuro próximo, quando se alcançar uma alta cobertura de
imunização.”
Em Israel, os imunizantes já estão ajudando a reduzir as infecções e dados iniciais do
Chile e de algumas cidades do Brasil indicam uma redução nas hospitalizações entre os
idosos.
Até o momento, a Opas já ajudou distribuir mais de 4,2 milhões de doses em 29
países. Milhões serão lançadas nas próximas semanas.
Lembrando que, próxima semana, a Opas celebra a Semana Mundial de Imunização,
Etienne disse que a região precisa de mais doses e precisa que os países administrem
rapidamente as doses que têm. Também é necessário construir confiança
nas comunidades.
Informação
A chefe da Opas também destacou a necessidade informações confiáveis, dizendo que,
por mais de um ano, o mundo foi inundado com notícias e informações sobre o vírus.
Ela lembra que a ciência é um processo colaborativo e em evolução e, por
isso, a Opas continua realizando coletivas de imprensa para compartilhar as informações
confiáveis mais recentes.
Etienne afirma que “nem todas as fontes são dignas de confiança e rumores insidiosos e
teorias da conspiração continuam se espalhando, causando medo e custando vidas.”
Segundo a diretora, hoje, “a desinformação é uma das mais graves ameaças à saúde
pública.”
Por isso, o braço regional da OMS está colaborando com empresas de tecnologia como
Twitter, Google e Facebook para abordar notícias falsas e garantir que o público possa
encontrar facilmente informações precisas
Segundo ela, “todos têm um papel a cumprir para impedir que esses rumores se
propaguem online ou em conversas.”
Antes de compartilhar algo, todos devem verificar a fonte e confirmar se a informação é
verdadeira. Se tiverem dúvidas, não devem compartilhar.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748362?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=c0925384bfEMAIL_CAMPAIGN_2021_04_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c0925384bf-105027597

Como nosso abuso da natureza torna pandemias como a
covid-19.mais.prováveis
Da degradação do habitat ao tratamento de animais esquálidos, nossa parte em permitir
que doenças “zoonóticas” como o covid-19 se propaguem para os humanos está se
tornando cada vez mais clara
LIBERADO da quarentena em um hotel em Wuhan, China, em janeiro deste ano, Peter
Daszak foi para o mercado de vida selvagem relacionado aos primeiros casos de uma
pneumonia misteriosa nos últimos dias de 2019. Naquela época, o mercado de frutos do
mar de Huanan era uma confusão de barracas vendendo não apenas frutos do mar, mas
todos os tipos de animais selvagens domésticos e exóticos, os vivos lado a lado com os
mortos.
Agora é uma casca vazia, fechada desde o primeiro grupo de casos do que se transformou
na pandemia covid-19 . Daszak, um zoólogo, visitou no início deste ano como um membro
da equipe apoiada pela Organização Mundial de Saúde enviada para investigar as origens
do vírus que causa aquela doença, SARS-CoV-2, e avaliar qual papel o agora infame
mercado pode ter desempenhado .
Ninguém sabe ainda, e as hipóteses levarão anos para serem testadas. Mas está claro
que o surto de Huanan foi apenas um sintoma de uma doença, não uma causa dela. Por
duas décadas, evidências têm sido construídas sobre a ligação entre a forma como
invadimos, degradamos e exploramos o mundo natural e o risco de “zoonoses” doenças animais que atingem os humanos.
Alguns desses links ainda estão confusos e há pontos de vista concorrentes sobre a
importância de cada um. “É grande e complexo, e há muitas coisas desconhecidas”,
diz Christian Walzer da Wildlife Conservation Society em Nova York. Mas sabemos o
suficiente para dizer uma coisa: se não agirmos com base no que já aprendemos, os custos
para a saúde humana e a riqueza de pandemias como a covid-19 continuarão recorrentes.
Essa certeza vem principalmente porque agora sabemos que muitas doenças candidatas
estão por aí. ”Os últimos 15 anos viram uma explosão real na compreensão de quantos
patógenos potenciais existem”, diz Walzer. Um relatório do painel de biodiversidade da
ONU no ano passado estimou que existem 1,7 milhão de vírus não descobertos em
animais. Nem todos adquirirão as características de que precisam para nos infectar (veja
“Como as doenças atingem os humanos”). Mas cerca de cinco novas doenças infecciosas
em pessoas são identificadas a cada ano, e 70 por cento das doenças emergentes são
causadas por micróbios de origem animal.

Um dos principais fatores que impulsionam esses desenvolvimentos é o crescimento da
população humana e o aumento dos padrões de vida. Ambos alimentam nossa
necessidade de terra e, portanto, nossas invasões nos habitats da natureza. Cada nova
estrada ou mina, ou área de floresta desmatada para a agricultura, aumenta a chance de
que as pessoas entrem em contato com espécies portadoras de doenças potencialmente
transmissíveis. “Temos essas margens de destruição, as áreas perturbadas, muitas vezes
apenas algumas centenas de metros. Você faz armadilhas para comida, caça, coleta lenha,
pode estar levando gado para dentro”, diz Walzer. “Você está criando esta interface, e
isso aumenta a taxa de contato.” Nesse sentido, o risco crescente de zoonoses é
essencialmente apenas um jogo de números.
De acordo com a pesquisa de Daszak, que trabalha na EcoHealth Alliance em Nova York, e
seus colegas, regiões tropicais de alta biodiversidade , onde o uso da terra está mudando
rapidamente, são focos de doenças zoonóticas emergentes. O transbordamento mais
frequente ocorre em torno das casas e campos das pessoas . Para algumas doenças,
sabemos com alguns detalhes como nossas atividades ajudaram a ocorrer. Um dos
exemplos mais bem descritos é o vírus Nipah. Seu salto de morcegos para porcos e para
pessoas em 1998 seguiu-se a anos de intensificação da suinocultura e do desmatamento
na Malásia, que aumentou a interface entre as espécies. Ainda não há vacina para o
Nipah, que mata até 75 por cento das pessoas infectadas. Outro exemplo é o vírus Hendra
na Austrália, onde o desmatamento está relacionado ao fato de morcegos portadores do
vírus atingirem pessoas e cavalos. O SARS-CoV-2, que originalmente também se pensava
ter surgido em um morcego, pode um dia ser adicionado à lista.
A interface crescente com outros animais criada por nossas cidades, fazendas e indústrias
extrativas em expansão é apenas um aspecto da história, no entanto. Outro, talvez ainda
mais importante, é como a invasão humana está mudando a composição dos
ecossistemas. “É essa ideia de como a degradação do habitat está levando a paisagens
doentias”, diz David Redding, da Zoological Society of London.
Habitats perturbados
Os estudos de caso sugerem que, conforme perturbamos os habitats, alteramos a
comunidade de animais de maneiras que aumentam o risco de doenças. Veja o caso
da doença de Lyme , transmitida por carrapatos encontrados no hemisfério norte. À
medida que as florestas se degradam, elas suportam menos espécies de corpo maior que
são melhores na remoção de carrapatos, enquanto espécies menores amigáveis aos
carrapatos, como roedores, prosperam. Mais hospedeiros significam mais carrapatos para
nos picar e mais risco de propagação da doença.
Apesar de tais evidências convincentes, Redding foi inicialmente cético de que a hipótese
da paisagem doente era geralmente aplicável. Mas no ano passado, ele e seus colegas
examinaram dados sobre ecossistemas perturbados e não perturbados em todo o mundo,
reunidos como parte de um projeto que analisa doenças emergentes

chamado PREDICT . O que eles encontraram dissipou suas dúvidas: paisagens
perturbadas, como cidades e plantações que substituíram a floresta natural, têm
uma proporção maior de espécies transmissoras de doenças e também um número maior
delas.
Redding ainda não foi capaz de quantificar o que isso significa para o risco de as pessoas
serem infectadas. Kimberly Fornace , da London School of Hygiene & Tropical Medicine
está envolvida em um esforço para descobrir, usando coleiras GPS em macacos e
rastreamento GPS em voluntários humanos para mapear o surgimento de uma malária
zoonótica no Bornéu da Malásia.
“Descobrimos que a exposição a mosquitos infectados costuma ser maior nas bordas da
floresta, onde mosquitos, macacos e habitats humanos se sobrepõem”, diz ela.
Mas devemos ser cautelosos com a ideia simplista de que os habitats da biodiversidade
são um viveiro de patógenos esperando para chegar até nós. “O problema é que a história
não lava, está errada”, diz Felicia Keesing , do Bard College em Annandale, Nova York. “Ele
assume que todos os elementos da biodiversidade são igualmente perigosos para
nós. Eles não são."
Cinco grupos de animais são os mais propensos a transmitir doenças zoonóticas que se
espalham para os humanos, diz Keesing. Eles são ratos, morcegos, primatas, carnívoros,
como cães e gatos, e animais de cascos fendidos, como ovelhas, cabras, vacas e
camelos. Os camelos foram a fonte de infecção do coronavírus por trás da síndrome
respiratória do Oriente Médio , ou MERS, que viu surtos esporádicos desde seu primeiro
aparecimento em 2012.
Por que esses cinco grupos ainda está sendo explorado. Com os primatas, provavelmente
é porque eles são parentes próximos de nós e os mesmos patógenos podem nos infectar
com mais facilidade. Para carnívoros e animais com cascos, pode ser devido à nossa
proximidade com eles. Com ratos e morcegos, em parte pode ser por causa de seu grande
número.
“Na maioria das vezes, um patógeno passou por mais de um animal”
Culpar qualquer animal ou grupo de animais por uma zoonose pode ser difícil. Considere
os morcegos, frequentemente mencionados como a fonte definitiva de SARS-CoV-2. “Você
ouviu uma história sobre os morcegos serem o grupo mais perigoso”, diz Keesing. Embora
outro vírus em morcegos-ferradura seja 96% idêntico ao genoma do SARS-CoV-2 , os 4%
ausentes são um lembrete de que “a grande maioria dos patógenos vêm de muitos
hospedeiros”. Na maioria das vezes, um patógeno passou e sofreu mutação em mais de
um animal antes de chegar aos humanos. Espécies diferentes se juntando, às vezes por
causa dos humanos, é onde o risco de doenças geralmente aumenta.

O coronavírus SARS-CoV-1, que causou o surto de síndrome respiratória aguda grave
(SARS) em 2002-04 , ilustra seu ponto. O vírus foi rastreado até morcegos-ferradura que
vivem em cavernas, mas não há evidência direta de transmissão de morcegos para
humanos. Uma possibilidade, descoberta por uma equipe de pesquisadores incluindo
Daszak em 2017, é que civetas de palmeira mascaradas em um mercado de vida
selvagem em Guangdong, China, forneceram um intermediário.
Negócios doentios
As histórias de SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 sugerem que não é apenas nossa invasão no
espaço da natureza que aumenta o risco de zoonose, mas como cada vez mais
comercializamos e transportamos animais selvagens em grandes distâncias (consulte
“Fontes de mercado ”). Uma melhor regulamentação do comércio internacional legal de
animais ajudaria a conter o risco de pandemias, diz John Scanlon, ex-chefe da Secretaria
da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora
Selvagem (CITES), que supervisiona esse comércio. Ele está pedindo emendas ao tratado
da CITES, que entrou em vigor em 1975, que incluam a saúde animal em suas decisões,
bem como um novo acordo global para combater o comércio ilegal. “O transbordamento
pode acontecer em qualquer país e, para ter sucesso, precisamos adotar uma abordagem
global”, diz Scanlon, agora noIniciativa End Wildlife Crime .
Não é como se alguma dessas coisas fosse nova. Na esteira do surto de SARS,
conservacionistas e especialistas em saúde elaboraram os “Princípios de Manhattan”, uma
lista de 12 recomendações para prevenir futuras epidemias zoonóticas , com base na
constatação de que a saúde dos humanos, outros animais e ecossistemas estão interrelacionados. Walzer fazia parte de uma equipe que em 2019 começou a atualizar esses
princípios, em um esforço que antecedeu a covid-19. “Embora a formulação dos princípios
possa parecer presciente, esta pandemia foi prevista e em grande parte inevitável, e
acontecerá novamente se ações decisivas não forem tomadas”, escrevem eles no artigo
resultante , que acaba de ser publicado.
Se houver alguma esperança para a pandemia covid-19, pode ser que aprendamos a levar
a sério a ideia de que os humanos não estão separados do ambiente natural, mas sim
parte dele, diz Steve Unwin , da Universidade de Birmingham, REINO UNIDO. Ele é um
veterinário que trabalha com animais selvagens regularmente infectados por patógenos
humanos. “Muitas vezes colocamos humanos no final de uma cadeia, mas somos parte de
uma teia de transbordamento. Os patógenos não sabem as direções ”, diz ele. Isso é bem
compreendido nos círculos científicos, mas só melhoraremos na redução do risco de
pandemias se essa percepção se espalhar também para os governos, diz ele.
Além disso, precisamos repensar fundamentalmente nossas interações com os animais e
como estamos mudando seus habitats. “A natureza é imprevisível. Tendemos a ficar muito
estreitos - você sabe, temos que parar o SARS-CoV-3 ”, diz Redding. “Mas, na verdade,
temos que pensar amplamente sobre como interagimos com os animais e como

perturbamos as paisagens.” Sua pesquisa sugere que respostas equivocadas à pandemia
covid-19 - como uma reação contra os morcegos que levou ao abate - simplesmente
perturbariam os ambientes e piorariam as coisas. Um passo positivo simples, no entanto,
seria interromper a remoção de predadores que verificam o número de espécies
transmissoras de doenças, como roedores.
“A pandemia covid-19 era inevitável e acontecerá novamente se ações decisivas não
forem tomadas para proteger a natureza”
A restauração ecológica - criando mais áreas protegidas, permitindo que as florestas
voltem a crescer - também é fundamental. A ONU designou esta a Década da Restauração
do Ecossistema. Agora precisamos que os governos se esforcem e tomem medidas para
que isso aconteça . “Uma das grandes fronteiras é até que ponto podemos restaurar
habitats”, diz Keesing.
As decisões que os indivíduos tomam em todas as partes do mundo também podem
desempenhar o seu papel. Como Daszak aponta, a invasão de pessoas em áreas
biodiversas é em grande parte para suprir a demanda por produtos em países mais ricos,
seja óleo de palma da Malásia e Indonésia ou carne de fazendas de gado na América do
Sul. “Estamos caminhando como sonâmbulos para esses desastres. Precisamos apenas
abrir nossos olhos sobre as decisões que tomamos ”, diz Redding. “As pessoas que
consomem tomam decisões que afetam a probabilidade de repercussões futuras.”
Ele sugere mudar para dietas mais baseadas em vegetais como um passo que as pessoas
podem dar. “São todas as escolhas que fazemos: o que comemos, o que vestimos”, diz
David Quammen, autor do livro Spillover de 2012 . Há sinais de que alguns governos em
países mais ricos estão caminhando na direção certa, colocando restrições ou proibições à
importação de bens que afetam os ecossistemas. Em novembro, o Reino Unido aprovou
uma lei para esse efeito. A União Europeia está sob pressão para fazer o mesmo .
Por enquanto, a pesquisa sobre as ligações entre nossa destruição da natureza e doenças
emergentes está crescendo rapidamente. Também é incipiente e, às vezes, confuso:
Redding compara a ciência a onde estávamos na década de 1970 sobre a mudança
climática. Mas não precisamos esperar: há uma infinidade de outras razões para proteger
os habitats e a biodiversidade, desde a água doce que fornecem ao carbono que
armazenam. É mais ou menos como o argumento apresentado por um famoso cartoon de
2009 , onde um delegado em uma cúpula do clima pergunta: “E se for uma grande farsa e
criarmos um mundo melhor para nada?”. Como diz Redding: “Qual é a desvantagem de
tentar proteger melhor os ecossistemas e mantê-los mais intactos?”
Os patógenos que outros animais hospedam incluem bactérias, vírus, fungos e outros
parasitas diversos. Eles podem se espalhar para os humanos por contato direto, por
exemplo, comendo o animal.

Frequentemente, porém, outro host desempenha o papel de intermediário. A análise
genética sugeriu - embora esteja longe de ser certo - que o SARS-CoV-2, o vírus por trás da
pandemia covid-19, pode ter se espalhado para humanos a partir de um morcego
hospedeiro original via animais semelhantes a tamanduás chamados pangolins.
Esses hospedeiros intermediários podem fornecer uma oportunidade para um patógeno
em potencial adquirir as características genéticas de que precisa para infectar as
pessoas. O parente mais próximo conhecido do SARS-CoV-2, um coronavírus denominado
RaTG13 que infecta o morcego ferradura Rhinolophus affinis, não parece ter uma proteína
de pico adequada para se ligar a receptores humanos.
Se um vírus se espalhar para um ser humano, o perigo surge quando ele se replica com
sucesso nele. Felizmente, a maioria dos vírus animais não pode fazer isso. Para ter o
potencial de desencadear uma epidemia, um patógeno deve adquirir a capacidade de
transmitir de humano para humano, que é o que o SARS-CoV-2 fez.
Finalmente, uma vez que tenha a capacidade de se replicar em humanos, um patógeno
pode evoluir, como o SARS-CoV-2 com suas novas variantes - ou como o HIV (vírus da
imunodeficiência humana), eventualmente tornando-se, como seu nome sugere, um
humano apenas vírus.
Seria difícil criar um terreno fértil para que doenças passassem dos animais para os
humanos do que os mercados de animais vivos. Os coronavírus, em particular, são bons
em recombinação , na qual dois vírus infectam a mesma célula viva e obtêm novo material
genético um do outro. Isso os ajuda a saltar de uma espécie para outra. Manter animais
vivos próximos uns dos outros em gaiolas, alguns doentes, estressados e liberando mais
patógenos como resultado, e excretando e espirrando uns nos outros, aumenta a
probabilidade disso.
“Os mercados de animais selvagens, com vida selvagem trazida de toda a região e muitas
vezes de todo o mundo, são apenas um risco inerente”, diz Christian Walzer da Wildlife
Conservation Society. “É simplesmente bobagem fazer isso hoje em dia. O que criamos
com esses mercados são superinterfaces. ”
As rotas comerciais para os mercados também contribuem. O comércio de animais
selvagens na China mistura prontamente animais capturados e comercializados legal e
ilegalmente, tanto de fazendas quanto de animais selvagens. “Os vírus exploram esse
caminho muito bem, como fizeram com o SARS e provavelmente com o covid”, diz Peter
Daszak da EcoHealth Alliance.
O transporte lento, longo e apertado de animais vivos ao longo das rotas comerciais
parece ser de alto risco. Daszak e seus colegas não encontraram coronavírus em pangolins
selvagens na Malásia por mais de uma década. Mas a identificação de vírus em pangolins
traficados que são semelhantes ao vírus SARS-CoV-2 que causa o covid-19 sugere que a

recombinação de vírus de morcego e outros mamíferos pode ter acontecido ao longo de
meses de transporte, diz Daszak. Da mesma forma, uma maior prevalência de
coronavírus foi encontrada entre ratos de bambu nos mercados vietnamitas - no final das
rotas comerciais - do que nas fazendas onde são criados.
A rota exata do SARS-CoV-2 para Wuhan na China ainda não é conhecida. “O cenário mais
provável para o surgimento de covid-19 é uma pessoa envolvida no comércio de vida
selvagem ser infectada por morcegos na China rural e espalhar a doença por meio de sua
rede social no comércio de vida selvagem, no mercado de frutos do mar de Huanan em
Wuhan”, Daszak disse antes da recente missão da Organização Mundial da Saúde para a
China. “Ou talvez tenha entrado em uma dessas espécies de vida selvagem cultivadas e se
movido pela rede de comércio de animais.” Em uma atualização em 9 de fevereiro, a
equipe da OMS disse que é provável que o vírus se espalhe de um morcego, por meio de
um animal intermediário, para as pessoas. Mas esse intermediário é desconhecido e, até
agora, nenhum animal selvagem na China testou positivo para SARS-CoV-2.
Independentemente dos detalhes das origens deste vírus, abordar os mercados de vida
selvagem e as rotas comerciais, e a forma como os animais são criados ou capturados, é
uma forma eficaz de reduzir a probabilidade de futuras pandemias. China e Vietnã se
comprometeram com a proibição permanente do comércio e dos mercados de vida
selvagem, mas os conservacionistas temem que o problema possa ser transferido para
outros países.
Milhões de pessoas em todo o mundo também dependem da carne de animais
selvagens para seu sustento, incluindo os povos indígenas, e seus direitos e
necessidades devem ser protegidos, diz Walzer. Uma solução pode ser a proibição do
comércio comercial focado em grandes cidades onde comer animais selvagens é um luxo
e não constitui uma necessidade nutricional.
FONTE:https://www.newscientist.com/article/mg24933240-800-how-our-abuse-of-nature-makespandemics-like-covid-19-more-likely/
FONTE:https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/programs-projects/predict-project
FONTE:https://ipbes.net/sites/default/files/202012/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf

O que emergências de saúde e esforços de recuperação de
risco de desastre têm em comum
Por David Wilson e Maitreyi Bordia Das

É justo dizer que a pandemia de COVID-19 (coronavírus) pegou o mundo de surpresa e
agora está forçando os governos a se concentrarem em uma melhor preparação para
emergências de saúde e respostas mais eficazes. A resposta massiva de COVID-19 do
Banco Mundial está ajudando atualmente mais de 100 países. Além disso, novos
mecanismos foram desenvolvidos para ajudar os países a reconstruir de forma mais
inclusiva, de forma a melhorar a resiliência do mundo à próxima pandemia ou outros
desastres naturais.
Um desses novos mecanismos é o novo Fundo Fiduciário de Preparação e Resposta a
Emergências de Saúde (HEPRTF) do Banco Mundial para ajudar os países em
desenvolvimento a responder à crise atual e melhorar sua preparação para futuras
emergências de saúde.
O HEPRTF fornece financiamento para países de baixa renda e para países com baixa
pontuação de prontidão e resposta a emergências de saúde. O financiamento também
estará disponível para países não qualificados para financiamento do Banco Mundial por
estarem em atraso com seus pagamentos à Associação Internacional de Desenvolvimento
(IDA) e para países que apoiam refugiados sírios.
O fundo visa fornecer financiamento catalítico a montante para os países que entrariam
em ação antes de terem acesso a outras fontes de financiamento ou ao seu próprio
financiamento interno, ou para países para os quais esse financiamento não é
suficiente. Para garantir a complementaridade com outros esforços de financiamento,
este Fundo Fiduciário é coordenado de perto com a Janela de Resposta à Crise da AID ,
com as doações do Fundo de Desenvolvimento de Políticas e Recursos Humanos do
Japão e com o financiamento de resposta COVID-19 do Banco Mundial .
Os primeiros países receberam financiamento
O Sudão, um dos países não elegíveis para financiamento da AID, foi o primeiro país
a receber financiamento HEPRTF para sua resposta COVID-19. Outros países não elegíveis
para financiamento da AID, como a Cisjordânia e Gaza, e o Zimbábue, receberam
financiamento do HEPRTF para suas respostas ao COVID-19. O Líbano e a Jordânia
receberam financiamento para apoiar os programas COVID-19 para refugiados sírios
nesses dois países.
Em seu relatório anual de 2019 , A World at Risk, o Global Preparedness Monitoring
Board alertou sobre a ameaça muito real de "uma pandemia que se espalha rapidamente
devido a um patógeno respiratório letal" e a necessidade de uma liderança política
determinada em níveis nacional e global, mas observou que os investimentos financeiros
e políticos na preparação foram insuficientes na última década.
O HEPRTF está levando a sério essas lições sobre preparação para emergências de
saúde. Embora agora exista vontade política global para se concentrar na preparação para

emergências de saúde para emergências futuras, ainda temos um longo caminho a
percorrer.
Aprendendo com a gestão de risco de desastres
Olhar para outros setores pode ajudar e há oportunidades, por exemplo, de aprender com
os esforços de planejamento de gestão de risco de desastres. Uma das maneiras de fazer
isso é uma parceria estreita entre o HEPRTF e os esforços de gestão de risco de desastres
do Banco Mundial no âmbito do Fundo Global para Redução e Recuperação de
Desastres ( GFDRR ).
Como o Sr. Taro Aso, Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças do Governo do Japão
(um doador fundador do HEPRTF e parceiro de longa data dos esforços de gestão de risco
de desastres do Banco Mundial) apontou durante a reunião do Comitê de
Desenvolvimento nas Reuniões Anuais do Banco Mundial semana passada, há
oportunidade para aprendizado cruzado:
“Para fortalecer a preparação para doenças infecciosas, também é útil aprender com as
experiências de preparação para desastres naturais acumuladas ao longo dos
anos. Promoveremos o compartilhamento de conhecimento, fazendo uso total do
Programa Japão-Banco Mundial para Integração da Gestão de Risco de Desastres em
Países em Desenvolvimento. ”
Os programas GFDRR e HEPRTF do Banco Mundial compartilham o compromisso de ajudar
os países a se preparar e responder a eventos inesperados e imprevisíveis. Embora os
programas sejam diferentes na forma como operam e funcionam e com quem interagem
nas contrapartes do governo, eles compartilham pontos em comum, como um forte
compromisso de fortalecer a capacidade dos governos de se preparar sistematicamente e
responder a emergências.
Unir esforços entre emergência de saúde e preparação em relação a perigos naturais
Daqui para frente, os programas HEPRTF e GFDRR criarão mais colaboração em três áreas:




Desenvolvimento de orientações e avaliações retrospectivas conjuntas em países
selecionados para desenvolver uma estratégia holística de resiliência;
Prestar assistência técnica aos países para integrar gestão de risco de desastres e
estratégias de saúde pública, e para estabelecer quadros legais e institucionais;
Compartilhamento de informações e abordagens conjuntas para planejamento,
modelagem, monitoramento e avaliação; para capacitar os governos a responder
de forma rápida e eficaz às crises.

Todos os países que recebem financiamento HEPRTF podem solicitar este pacote de
assistência técnica como parte de suas inscrições HEPRTF. Por meio desse esforço

conjunto, os países se beneficiarão das lições do planejamento de preparação para
desastres para reconstruir sistemas de saúde mais inclusivos e resilientes e economias
sustentáveis para fazer progresso em direção à cobertura universal de saúde até 2030.
FONTE:https://blogs.worldbank.org/health/what-health-emergencies-and-disaster-risk-recovery-effortshave-common
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/459531582153485508/pdf/Additions-to-IDAResources-Nineteenth-Replenishment-Ten-Years-to-2030-Growth-People-Resilience.pdf

As inundações podem piorar a desigualdade. Aqui estão 4
maneiras de garantir que as pessoas com deficiência não
sejam deixadas para trás
Conforme revelado na apresentação do Centro Universitário de Saúde Rural à Comissão
Real, as pessoas com deficiência são muitas vezes esquecidas ou deixadas para trás
durante as emergências.
Por Jodie Bailie, Jo Longman, Michelle Villeneuve, Ross Bailie e Veronica Matthews
Desastres como inundações podem piorar as desigualdades sociais em torno da saúde e
da habitação. Para pessoas com deficiência, no entanto, o efeito pode ser especialmente
profundo.
Uma pesquisa conduzida pelo Centro Universitário de Saúde Rural da Universidade de
Sydney mostrou , por exemplo, que depois de inundar as pessoas com deficiência e seus
cuidadores eram mais propensas a:






têm suas casas inundadas e são evacuadas
ainda será deslocado seis meses depois
experiência prejudicou o acesso a alimentos, redes de apoio e itens essenciais,
como saúde e serviços sociais
continue a ficar angustiado com a enchente seis meses depois que aconteceu
correr um risco relativamente alto de transtorno de estresse pós-traumático seis
meses após a enchente.

À medida que as comunidades na costa leste da Austrália se recuperam das recentes
inundações, é mais importante do que nunca nos envolvermos com
as preocupações levantadas na recente Comissão Real sobre Violência, Abuso, Negligência
e Exploração de Pessoas com Deficiência .

Como revelado no Centro Universitário de Saúde Rural submissão à Comissão Real, as
pessoas com deficiência são muitas vezes negligenciado ou deixado para trás durante
emergências.
Pesquisamos pessoas com deficiência e cuidadores após uma grande enchente na região
de Northern Rivers, em New South Wales, em 2017. Algumas das histórias foram
chocantes. Uma pessoa nos disse:
Eu e minha colega de casa somos deficientes [...] Não pudemos sair de casa porque não
tínhamos transporte para chegar ao centro de evacuação.
Outra barreira identificou com a comunicação, dizendo:
Não sabia o que significava a evacuação, por exemplo, o que levar, eu teria que ficar lá,
para onde ir [...] Não tinha ideia do que significava o nível do rio, por exemplo, o rio Tweed
tem 4,3 m.
Pessoas com deficiência relataram sentir que foram deixadas para "cuidar de si
mesmas":
A maneira nojenta como as pessoas foram deixadas por conta própria e, em seguida, a
falta de resposta adequada do nosso governo federal. Os golpistas que surgiram durante a
enchente. A falta de ajuda para os desabrigados e vulneráveis. A ansiedade e o estresse
que surgiram e a quantidade de pessoas que ficaram desabrigadas e ainda tentando
encontrar uma casa cinco meses depois. Serviços que eram desesperadamente
necessários, mas eram muito difíceis de encontrar.
Os cuidadores também são afetados. Um nos disse:
Eu não percebi como fiquei deprimido ou chateado até que conversei com a equipe de
recuperação de enchentes e então tudo bateu em casa e levou de seis a 12 [meses] para se
recuperar e eu fui minimamente afetado.
Os entrevistados descreveram pessoas com deficiência que vivem em lugares que nunca
deveriam ter sido alugados devido ao risco de inundação:
Teria sido impossível colocar os pertences em segurança com rapidez suficiente. E as
pessoas que alugam esse tipo de lugar têm menos recursos (mental, emocional, físico
(carros, etc.), financeiros) para lidar com isso.
Uma cuidadora descreveu sua experiência de inundação angustiante dizendo:
Não recebi nenhum aviso, mas a TV disse evacuação para Lismore CBD, e quando liguei
para a SES para obter informações, não consegui. Eu precisava de esclarecimentos para

minha família, tenho três filhos com necessidades especiais e precisava de ajuda para
evacuar. Liguei para a delegacia [e] eles disseram que eu estava bem onde estava. Eu
estava ficando mais assustado e finalmente consegui falar com a SES, que me disse para
sair agora, pois “esperamos uma perda catastrófica e um risco genuíno de sua casa
desabar porque está no caminho direto da inundação quando o imposto chegar ao
topo”. Eu disse que preciso de ajuda! Disseram-me que não ajudaria porque eu estava sob
ordem de evacuar horas antes, mas ninguém tocou, ninguém bateu na minha porta! Até a
polícia disse que minha casa estava bem! Foi completamente destruído. Arrancada dos
postes, condenada [a] uma noite horrível de inferno para tirar as crianças sozinha.
Uma experiência comum foi com pessoas com deficiência ou cuidadores que sentiram que
seus conhecimentos e percepções foram ignorados.
A mudança é necessária com urgência. Aqui estão quatro coisas que podem ser feitas para
garantir a inclusão proposital de pessoas com deficiência e cuidadores em todos os
estágios de recuperação.
1. Trabalhar com organizações de defesa da deficiência (e locais)
Quando ocorre um desastre, as pessoas com deficiência precisam de moradias de
emergência em curto prazo e moradias mais seguras em longo prazo.
Nossa pesquisa destacou a falta de acomodação acessível para cuidadores deslocados e
pessoas que vivem com deficiência. As pessoas viviam em acomodações inseguras com
mofo, sem instalações para cozinhar e danos estruturais. Alguns ficaram desabrigados.
É vital que todos os níveis do governo trabalhem com as organizações de defesa da
deficiência de pico (e locais) para entender e responder às vulnerabilidades habitacionais
relacionadas a desastres.
As pessoas que vivem com deficiência devem receber apoio para planejar o risco de
desastres. Isso deve incluir programas para ajudar as pessoas a aprender sobre o risco de
enchentes e o que fazer em uma evacuação.
2. Garantir a continuidade do suporte e serviços
Os planos de recuperação de desastres devem considerar como, para pessoas com
deficiência, o acesso a suporte e serviços pode ser interrompido por deslocamento de
longo prazo.
A interrupção das redes de apoio pode deixar as pessoas com deficiência isoladas. O
acesso a cuidados pessoais, transporte, alimentação e serviços de saúde de alta qualidade
deve ser continuado durante e após uma enchente.

O Conjunto de Ferramentas e Estrutura Inclusiva de Deficiência e Redução de Risco de
Desastres fornece orientação aos prestadores de serviços para garantir a segurança da
equipe - e das pessoas que eles apoiam - antes, durante e depois de um desastre.
3. Faça investimentos de longo prazo em saúde mental e bem-estar
As inundações podem ter impactos psicológicos duradouros. Para pessoas com
deficiência, no entanto, o risco de sofrimento prolongado e transtorno de risco póstraumático é maior.
As condições de saúde mental podem levar algum tempo para aparecer. Suportes
personalizados de longo prazo são necessários - possivelmente durante anos após a
enchente.
Os serviços de saúde mental devem ser baseados em evidências, com treinamento
adicional para os prestadores de cuidados primários sobre como identificar e tratar o
transtorno de estresse pós-traumático.
A pesquisa mostrou que estar conectado à sua comunidade, por exemplo, por meio de
voluntariado, clubes ou reuniões informais, pode reduzir o risco de problemas de saúde
mental após um desastre.
4. Desenvolva planos de preparação centrados na pessoa
Muitas vezes, as pessoas que vivem com deficiência não são adequadamente incluídas na
preparação para desastres no nível da comunidade. Os governos em todos os níveis - mas
especialmente os conselhos - devem investir para ajudar as pessoas a preparar planos de
emergência pessoais .
O Manual de Preparação para Emergências Centrado na Pessoa, projetado na Austrália, é
um guia usado por pessoas com deficiência para ajustar o planejamento de preparação
para emergências de acordo com suas necessidades.
Ele orienta as pessoas no processo de planejamento e inclui dicas de ajuda para pessoas
com deficiência para iniciar a conversa.
Os serviços de emergência também precisam ser bem apoiados e ninguém deve colocar
a culpa em nenhuma agência em particular. Essas organizações, muitas das quais contam
com voluntários, estão fazendo o melhor que podem em circunstâncias extremamente
desafiadoras. Mas há uma oportunidade aqui para uma mudança sistêmica mais ampla
para melhor atender às necessidades das pessoas com deficiência afetadas por desastres
e de seus cuidadores.

É provável que a gravidade e a frequência das inundações aumentem à medida que o
clima aquece. O mesmo acontecerá com os impactos humanos. Precisamos urgentemente
encontrar maneiras de melhorar a forma como nos preparamos e respondemos.
FONTE:https://collaborating4inclusion.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-19-Person-CentredEmergency-Preparedness-P-CEP-WORKBOOK_FINAL.pdf

Covid-19 continua interrompendo serviços essenciais de
saúde em 90% dos países
Existem sinais de recuperação, mas apenas grandes esforços devem fortalecer e
restaurar o atendimento no setor; em cerca de 66% dos países, razões relacionadas à
força de trabalho são as principais causas das interrupções.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que após um ano de pandemia, nove em
cada 10 países, membros da agência, ainda lutam com interrupções no setor.
Em 2020, em média, cerca de metade dos serviços essenciais de saúde foram
interrompidos. No primeiro trimestre de 2021, no entanto, pouco mais de um terço dos
serviços sofria mudanças causadas pela crise.
Melhor maneira
Muitos países intensificaram informações sobre mudanças na prestação de serviços e a
melhor maneira de obter cuidados de saúde com segurança, além de fazer uma
triagem das necessidades mais urgentes.
Mais da metade dos membros da OMS afirmam ter recrutado mais pessoal,
reencaminhando pacientes a outras instalações e utilizando métodos alternativos, como
serviços domiciliares, receitas médicas para vários meses e telemedicina.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que “é encorajador ver que os países
estão começando a reconstruir seus serviços essenciais de saúde, mas ainda há muito a
ser feito.”
Para Tedros, “a pesquisa destaca a necessidade de aumentar esforços, fechar lacunas e
fortalecer serviços.” Ele diz que é especialmente importante acompanhar os países que já
tinham dificuldades antes da pandemia.
Causas
Para cerca de 66% dos países, razões relacionadas à força de trabalho são as
principais causas das interrupções.
As
cadeias
de
suprimentos
também continuam afetadas em quase um terço das nações.

A
comunicação
também
tem
que
melhorar. Mais
da
metade
dos
países sofreram interrupções porque os pacientes ficaram desconfiados de procurar
atendimento e tiveram medo de contaminação.
Ao mesmo tempo, 43% dos Estados-membros destacam
como a principal causas de dificuldades.

questões financeiras

Como resultado, milhões de pessoas ainda estão perdendo serviços de saúde vitais.
Problemas comuns
O maior impacto, relatado por quase metade dos países, é na prestação de cuidados
primários diários para prevenir e tratar problemas de saúde comuns. Tratamento
paliativo, reabilitação ou para doenças crônicas são gravemente afetados especialmente
entre idosos e pessoas com deficiência.
Já as intervenções de emergência, cuidados críticos e cirúrgicos ainda são estão
sendo interrompidos em cerca de 20% dos países. Dois terços dos Estadosmembros adiaram cirurgias não urgentes alongando a lista de espera.
Tratamento de transtornos mentais, neurológicos e de uso de substâncias, doenças
tropicais negligenciadas, tuberculose, HIV, hepatite B e C, exames de câncer e serviços
para outras doenças crônicas, incluindo hipertensão e diabetes, planejamento familiar e
contracepção, atendimento odontológico de urgência e desnutrição constam a lista de
consultas atrasadas.
Imunização e malária
O relatório é publicado na véspera da Semana Mundial de Imunização, que começa este
sábado, 24 de abril, e do Dia Mundial da Malária, no domingo.
Mais de um terço dos países ainda estão interrompendo os serviços de imunização. O
mesmo acontece em quase 40% dos países para um ou mais serviços de malária.
Em comunicado, a diretora-executiva do Fundo da ONU para a Infância, Unicef,
Henrietta Fore, disse que “para as crianças, as interrupções nos serviços de vacinação têm
consequências graves.”
Segundo ela,
“não se pode
permitir
que
a
luta
contra a
Covid-19
prejudique a batalha contra o sarampo, a poliomielite ou outras doenças evitáveis por
vacinas.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748592?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=6bddae84baEMAIL_CAMPAIGN_2021_04_24_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6bddae84ba-105027597

Aviação na América Latina ainda enfrentará vários desafios
para voltar ao normal
Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, Icao, diz que
redução de passageiros deve ser de 41% a 50% este ano comparada à queda de 60%
ocorrida no mesmo período no ano passado.
Líderes do setor de aviação civil na América Latina foram alertados para uma série de
desafios à medida que a região começa a se recuperar da pandemia.
Num evento, o presidente do Conselho da Organização da Aviação Internacional, Icao,
afirmou que o setor deve voltar ao normal após fortes quedas no número de passageiros
confinados pela Covid-19.

Alinhamento
Salvatore Sciacchitano discursou no evento Hermes Transporte Aéreo “Resiliência e
eficiência por meio de liderança e cooperação” na era pós-Covid.
No ano passado, o número de passageiros caiu 60%. Este ano, a projeção de redução é
de 41% a 50%, segundo o representante da Icao.
Sciacchitano disse que a Força-Tarefa de Recuperação da Aviação identificou novas
prioridades para ajudar o alinhamento internacional das medidas e promover uma
cooperação público-privada mais eficiente entre governos e a indústria de aviação.
A Força-Tarefa também emitiu diretrizes e recomendações para as estratégias de
gerenciamento de riscos dos países.

Certificados de vacina
O grupo apoia a criação de corredores de saúde pública para viagem e a promoção de
vacinação global além de serviços multilaterais de tráfego de cargas.
O presidente do Conselho contou que essas medidas são a favor de certificados
padronizados de testagem de Covid-19.
Para os especialistas, os tripulantes também devem ter sua vacinação atualizada. Deve
haver prioridades de segurança na recuperação do setor e um chamado para a aviação
nacional civil e os encarregados de transporte advogarem, com mais vigor, para a saúde
pública no transporte aéreo e outras prioridades econômicas.

Viagens mais seguras

As implicações profundas e de longo prazo para os modelos tradicionais de transporte
aéreo e operações pós-pandemia são uma preocupação para os líderes do setor.
No momento, a discussão é se isso se deve à aceleração da digitalização ou a maiores
expectativas dos passageiros por opções de viagem mais seguras e sustentáveis após a
pandemia.
O presidente do Conselho da Icao também falou dos níveis atuais de cooperação e
informação sobre as estratégias de recuperação e as lições aprendidas pelos países
durante a pandemia.
Para ele, a Covid-19 não é só uma crise de saúde, mas também uma crise econômicofinanceira para os governos.
Em outubro, a Icao deve realizar uma conferência sobre a recuperação do setor.
Salvatore Sciacchitano elogiou os países latino-americanos pela liberalização do acordo
regional de carregamentos aéreos para aumentar o transporte da vacina e melhorar as
condições de recuperação a longo prazo.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748122?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=a7d9c7c84cEMAIL_CAMPAIGN_2021_04_21_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a7d9c7c84c105027597

Da promessa digital à prática da linha de frente:
tecnologias novas e emergentes na ação humanitária
Este estudo examina oportunidades para resolver problemas relacionados à tecnologia
em todo o ciclo do programa humanitário, desafios colocados por tecnologias novas e
emergentes em contextos humanitários e facilitadores da tecnologia no setor
humanitário. Está dividido em três seções principais. A primeira seção destaca as
principais oportunidades e desafios de tecnologias individuais identificadas como
particularmente relevantes para transformar a prestação de assistência humanitária nos
próximos anos.
A segunda seção delineia sete facilitadores interconectados e que se reforçam
mutuamente para a adoção de tecnologias novas e emergentes na ação
humanitária. Alinhados amplamente com as ações recomendadas no Roteiro do
Secretário-Geral para a Cooperação Digital , esses facilitadores podem criar as condições

subjacentes que permitirão aos atores humanitários implantar soluções de tecnologia de
forma eficaz.
A terceira seção cobre um conjunto de recomendações extraídas da estrutura de
facilitadores que se aplicará a muitos dos atores humanitários que planejam, realizam,
avaliam ou apoiam projetos, programas e políticas com um componente de
tecnologia. Muitas dessas recomendações também apoiam as transformações em
andamento em todo o setor para tornar as respostas mais antecipatórias, de longo prazo,
coordenadas e centradas nas pessoas.
O estudo também discute como a análise preditiva pode salvar vidas, facilitando a ação
antecipatória, incluindo a liberação de financiamento pré-arranjado para evitar ou
minimizar uma crise. A análise preditiva pode ajudar a prever desastres de início súbito,
como inundações, terremotos ou fome, bem como desafios de longo prazo, como as
implicações humanitárias das mudanças climáticas. Analisa projetos de instituições como:






Mapeamento de Desastres Apoiado pela I em Moçambique - Programa Mundial de
Alimentos das Nações Unidas
Previsão de enchentes na Índia e Bangladesh - Google
Previsão de crises alimentares - Banco Mundial
Mapeamento de desastres no Malawi - UNICEF
“The New Face of Inequality” - COVID-19 e o Digital Divide

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/From%20digital%20promise%20to%20fro
ntline%20practice%20%20new%20and%20emerging%20technologies%20in%20humanitarian%20action.pdf

Deslizamentos de terra
A Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres destaca as crianças como um dos
grupos mais vulneráveis que devem ser capacitados para se preparar para os perigos
naturais e desempenhar um papel vital na prevenção e redução do risco.
Este livreto para crianças é para crianças de 6 a 12 anos de idade, para gerar consciência
sobre o deslizamento de terras entre as crianças por meio de personagens animados e
mensagens simples, mas fortes.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77248_landslides.pdf

Ondas de tempestade
A Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres destaca as crianças como um dos
grupos mais vulneráveis que devem ser capacitados para se preparar para os perigos
naturais e desempenhar um papel vital na prevenção e redução do risco.
Este livreto para crianças é para crianças de 6 a 12 anos de idade, para gerar a consciência
do Storm Surge entre as crianças por meio de personagens animados e mensagens
simples, mas fortes.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77245_stormsurgescope.pdf

Conhecendo o desconhecido:
emergências radiológicas

incertezas

durante

O objetivo deste estudo é identificar e analisar as incertezas que podem surgir durante
as emergências radiológicas. Além disso, esta pesquisa explora entre quais atores e em
quais etapas do processo de tomada de decisão essas incertezas aparecem. O
gerenciamento de emergências implica em tomar decisões sob incerteza. Embora isso seja
um truísmo, as incertezas enfrentadas por diferentes atores durante as emergências
radiológicas não foram investigadas tão intensamente quanto outras emergências e
carecem de uma análise sistemática em condições realistas. Para este propósito, a
observação não participativa foi usada durante 11 exercícios de emergência nuclear ou
radiológica no período de 2017-2018 em 29 pontos de observação em 6 países e 1
exercício internacional.
Os resultados fornecem informações valiosas sobre o complexo processo de tomada de
decisão relacionado às ações tomadas para a proteção dos indivíduos e da sociedade em
geral durante exercícios realistas de uma emergência radiológica. A maioria das incertezas
sintetizadas a partir de nossas observações estão relacionadas à implementação prática
de ações de emergência, por exemplo, o potencial para falha inesperada de ferramentas
ou canais de comunicação, ou a inadequação de planos de emergência para lidar com a
situação real. Um elevado número de incertezas também foi associado a lacunas de
conhecimento, por exemplo, relacionadas com a consistência das avaliações radiológicas
ou a familiaridade insuficiente dos agentes de emergência com as regras e

procedimentos. Os resultados deste estudo podem inspirar planejadores de emergência e
outras partes interessadas a fortalecer a gestão de emergência radiológica, práticas de
resposta a emergências avançadas
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420921002065?via%3Dihub

Mudança climática - nexo terrorismo? Uma revisão /
análise preliminar da literatura
Esta revisão da literatura mostra como as mudanças climáticas e o terrorismo são duas
das principais preocupações de segurança global de nosso tempo. Apesar disso, os dois
continuam a ser predominantemente analisados separadamente pela maioria dos
estudiosos dos estudos de segurança. No entanto, o interesse na interação entre essas
duas preocupações cresceu consideravelmente, especialmente nas últimas duas
décadas. O crescimento do interesse pode ser atribuído às quase duas décadas de estudos
sobre o nexo de segurança climática. Essa bolsa estabelece as mudanças climáticas como
um multiplicador de ameaças, o que agrava os problemas existentes e agrava as
vulnerabilidades. Este texto apresenta os resultados de uma revisão / análise preliminar
da literatura de 112 documentos publicados entre 2000 e 2020.
A revisão / análise da literatura foi orientada pelas seguintes três questões amplas. O que
a literatura diz sobre a ligação e / ou a falta dela entre as mudanças climáticas e o
terrorismo? Qual é a tendência de publicação de literatura que explora a relação entre
mudança climática e terrorismo? Qual (is) visão (ões) para futuras políticas e / ou
pesquisas? O texto identifica dois padrões de interação no que diz respeito à interação
entre as mudanças climáticas e o terrorismo. Por um lado, uma relação indireta unilateral
simples em que a mudança climática agrava a vulnerabilidade social existente, que é um
conhecido facilitador / impulsionador do terrorismo. Por outro lado, uma relação
complexa em que as mudanças climáticas contribuem para o terrorismo e vice-versa por
meio de um processo de auto reforço caracterizado por ciclos de feedback.
FONTE:https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F26984799.pdf%3Frefreqid%3Dexcel
sior%253A9cbc2fda2e18efd0e7941547ba71ab55&is_image=False

Relatório de avaliação regional sobre o risco de desastres
na América Latina e no Caribe: Desafios na redução do
risco de desastres e progresso em direção às metas de
Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015-2030)
Esta primeira edição do Relatório de Avaliação Regional de Risco de Desastres na
América Latina e no Caribe (RAR 2021) apresenta os resultados de trinta anos de esforços
para reduzir o risco de desastres na região. A análise contida nestas páginas especialmente quando considerada em combinação com as lições aprendidas com a
pandemia COVID-19 e o panorama econômico adverso à frente - apresenta uma
oportunidade única para repensar e implementar estratégias concretas de redução de
risco que melhor atendam aos desafios de hoje.
As conclusões contidas neste relatório demonstram a necessidade de mudanças
profundas em como entender o risco de desastres e seus fatores, e também como
utilizar melhor a governança para reduzir ambos com sucesso. Este relatório espera não
apenas estimular o debate, mas também inspirar mudanças tão necessárias.
FONTE:https://www.undrr.org/sites/default/files/inline-files/RAR-LAC%202021%20ING.pdf

UNDRR ROAMC: Investimento
sociedades mais resilientes

em

educação

cria

De acordo com as evidências mais recentes, os investimentos em escolas seguras
proporcionam retornos econômicos para a sociedade e também contribuem para a
recuperação econômica. Eles representam, então, uma maneira clara de financiar
iniciativas de redução de risco no setor de educação e também são uma contribuição
direta para a criação de sociedades mais resilientes.
A suspensão das aulas por mais de um ano, devido à pandemia, não foi devidamente
dimensionada. Até agora. A educação pode muito bem ser um dos setores mais afetados
pela crise do COVID-19. Segundo várias análises, os alunos afetados pelo fechamento de
escolas obtêm 3% a menos de renda durante sua vida profissional, o que representará

uma perda de PIB de aproximadamente 1,5% no restante do século. A pandemia também
aumentará o abandono escolar e terá um efeito profundo nos processos de
aprendizagem de uma geração inteira, sem levar em conta os efeitos sistêmicos do
fechamento das escolas, como aumento da desnutrição, efeitos na saúde mental e
outras vulnerabilidades.
Estes são números devastadores que demonstram a necessidade de as escolas e sua
segurança serem uma parte fundamental dos preparativos orçamentários nacionais. Além
disso, 3 em cada 5 alunos que não foram à escola no ano passado vivem na América Latina
e no Caribe. Isso foi enfatizado durante o Fórum Pré-Ministerial da Iniciativa Virtual
Caribbean Safe School Initiative, realizado entre 15 e 26 de março último, que foi
orientado para a promoção da segurança nas escolas do Caribe e que é o mecanismo
regional para colocar em prática uma relação entre educação e resiliência e, ao mesmo
tempo, garantia de coordenação.
A sexta sessão do Pré-fórum: Investimento na segurança escolar como elemento chave da
recuperação econômica, mostrou a importância de integrar as leituras aprendidas durante
esta crise nos processos de recuperação.
“Devemos investir na coleta e utilização de informações para a observação e mapeamento
de intervenções precisas, ao mesmo tempo em que modernizamos nossa infraestrutura
tecnológica, não só para enfrentar os desastres, mas também em relação às realidades
contemporâneas”, afirmou Fayval Willams, Ministro da Educação, Juventude e Informação
da Jamaica.
Segundo João Pedro Azevedo, economista do Banco Mundial, o sistema educacional deve
preparar seus professores para enfrentar menores níveis de aprendizagem e maiores
níveis de desigualdade. Ou seja, para prepará-los para as consequências da pandemia. “Os
setores vulneráveis foram os mais afetados pelos fechamentos durante a pandemia, uma
vez que não têm acesso à tecnologia necessária”, acrescentou Cynthia Hobbs, especialista
em educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Andrew A. Fahie, primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas, afirmou que a
reconstrução do sistema escolar após a pandemia deve ser realizada com tecnologia
considerada. “A inação não pode ser uma ação”, afirmou.
Prioridade de financiamento
Kamal Ahmed, financiador internacional de riscos de desastres do Escritório das Nações
Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), discorreu mais sobre a
importância de investir em todos os aspectos da segurança escolar. “Uma estrutura
escolar que desmorona ou fecha interrompe os programas nutricionais, por exemplo, que
são um elemento-chave nos programas sociais de muitos países e que às vezes são o
único acesso à nutrição para muitas crianças vulneráveis. No caso da pandemia, se a

criança fica em casa, o pai ou a mãe também fica, o que diminui a participação dessa casa
no mercado de trabalho e, consequentemente, sua renda ”, afirmou Ahmed. “O
investimento em educação produz resultados surpreendentes, mas também a falta de
investimento deixa consequências surpreendentes.”
De acordo com Ahmed, os governos devem desenvolver uma avaliação abrangente das
escolas, identificando pontos fortes e capacidades, além de criar uma matriz com
estratégias escolares seguras e resilientes, estratégias escolares frágeis e marginais e
estratégias escolares mais vulneráveis. Além disso, um programa deve ser criado para
compensar as perdas de aprendizagem.
Do ponto de vista financeiro, acrescentou Ahmed, os investimentos devem ser feitos de
forma a reduzir as vulnerabilidades econômicas, sociais, ambientais, físicas e de falta de
governança. O Ministério da Educação deve ser a prioridade na preparação do orçamento
nacional, que deve fazer projeções não só de custos, mas também de fundos de
emergência.
Raúl Salazar, chefe do UNDRR - Escritório Regional para as Américas e o Caribe, afirmou
que “a perda da educação aumenta as lacunas e a desigualdade no sistema escolar e,
portanto, as vulnerabilidades sociais. O desaparecimento de um grande setor da
população escolar do sistema educacional, criará efeitos significativos em todos os
sistemas sociais, incluindo os sistemas econômicos. ” Isso evidencia claramente as
dimensões do risco sistêmico por suas características e nos obriga a enfrentá-los com uma
visão holística e abrangente.
Nesse sentido, Fahie, primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas, especificou que 20%
da arrecadação de 7% dos impostos aplicados aos serviços financeiros sejam direcionados
à melhoria da estrutura escolar. Ou seja, a redução de risco faz parte permanente dos
gastos do estado.
O Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres é enfático a este respeito: “a
redução do risco de desastres deve ser reforçada com o fornecimento de recursos
suficientes por meio de diferentes mecanismos de financiamento, incluindo contribuições
grandes, estáveis e previsíveis para o Fundo Fiduciário das Nações Unidas para a Redução
de Desastres , e com o fortalecimento da funcionalidade do Fundo Fiduciário em relação à
aplicação desta estrutura. ”
A iniciativa mundial para Escolas Seguras foi aceita pelos Estados durante a assinatura
do Marco Sendai, que está em vigor há seis anos desde o dia 18 de março.
“Para avançar, devemos fazê-lo juntos, de forma integral, com um esforço
interinstitucional e intersetorial que aproveite as capacidades de gestão de desastres de
vários setores e ponha em marcha planos e estratégias bem elaboradas, que são
financiadas e que sejam coerentes com outras grandes agências, como os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris ”, afirmou Mami Mizutori durante o dia
de abertura do Fórum Pré-Ministerial, que é Representante Especial do Secretário-Geral
para Redução de Risco de Desastres.
FONTE:https://www.undrr.org/news/undrr-roamc-investment-education-creates-more-resilient-societies

Diagnóstico de resiliência urbana: Teresina
O objetivo deste relatório é informar melhor o Governo Local, neste caso o Município de
Teresina, do estado atual da cidade no que diz respeito à resiliência e tendências
relacionadas em curso, com base nas conclusões derivadas do processo de
implementação do CRPT descrito neste documento .
A introdução deste relatório apresenta resumidamente a metodologia CRPT, que serve de
base para as conclusões analíticas apresentadas nos capítulos seguintes. Embora o
relatório busque sintetizar o multifacetado processo de implementação, os esforços
analíticos e diagnósticos, para o desenvolvimento de recomendações concretas de ações
de construção de resiliência em Teresina, não busca detalhar a base metodológica a partir
da qual o CRPT foi desenvolvido, nem do processo analítico na sua totalidade, dada a sua
extensão. Consulte o Manual de Implementação do CRPT para obter uma descrição
detalhada do processo de implementação do CRPT.
FONTE:https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/pt-diagnostico-da-resilienciaurbana-teresina.pdf

Agência da ONU revela que 2020 foi um dos três anos mais
quentes já registrados
A ONU confirmou que 2020 foi um dos três anos mais quentes da história. A
temperatura média global esteve cerca de 1,2 ° Celsius acima dos níveis pré-industriais,
segundo o Estado do Clima Global 2020.
O relatório ressalta recordes de temperaturas mais altas nos seis anos posteriores a 2015
e na década entre 2011 e 2020. O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o

secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, OMM, Petteri Taalas apresentam
o documento.
“Golpe duplo”
O aquecimento foi observado no ano passado, mesmo com o resfriamento devido ao
fenômeno climático do La Niña. O estudo compilado pela OMM e parceiros aponta
condições climáticas extremas que aliadas à Covid-19 foram um golpe duplo para milhões
de pessoas no período.
A desaceleração econômica devido à pandemia não chegou para frear os fatores que
impulsionam a mudança climática e os impactos de sua aceleração.
A análise envolveu indicadores do sistema climático, tais como concentrações de gases de
efeito estufa, aumento da temperatura terrestre e do oceano, nível do mar, derretimento
do gelo e recuo das geleiras e condições climáticas extremas.
Padrão
Quanto aos gases de efeito estufa, as concentrações continuaram a aumentar em 2019 e
2020. As concentrações do dióxido de carbono, CO2, ultrapassaram 410 partes por
milhão, ppm. A manter-se o padrão dos anos anteriores, receia-se que o mesmo atinja ou
ultrapasse 414 ppm em 2021.
A desaceleração econômica como efeito da pandemia reduziu temporariamente as novas
emissões de gases de efeito estufa, mas não teve impacto perceptível nas concentrações
atmosféricas.
A acidificação e desoxigenação dos oceanos continuaram impactando os ecossistemas, a
vida marinha e a pesca. Os mares absorvem cerca de 23% das emissões anuais de CO2
antropogênico para a atmosfera sendo uma espécie de amortecedor das mudanças
climáticas.
O documento também destaca os impactos no desenvolvimento socioeconômico, da
migração e deslocamento, da segurança alimentar e dos ecossistemas terrestres e
marinhos.
FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10444
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1744912
FONTE:https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=97#.YIYRJ-hKjIU

Em foco - Países da International Development Association
(IDA): Resiliência e histórias de gestão de risco de desastres
Este livreto destaca histórias de impacto de engajamentos da GFDRR nos países da
Associação de Desenvolvimento Internacional (IDA). Como os países da AID se esforçam
não apenas para reconstruir melhor após o COVID-19, mas também sustentar e até
mesmo acelerar o progresso que fizeram no combate a desastres e mudanças climáticas, é
vital fazer um balanço do que foi alcançado e aprendido até agora.
Enfrentando seu quinhão de desafios de desenvolvimento, os países apoiados pela
Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) também são altamente vulneráveis
aos impactos de uma mudança climática e à intensificação do risco de desastres. A boa
notícia é que, na última década, os países da AID fizeram um tremendo progresso no
fortalecimento de sua capacidade de compreender, gerenciar e reduzir riscos,
estabelecendo assim as bases para um futuro mais resiliente para seus cidadãos. O
Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR), em estreita
colaboração com o Banco Mundial, desempenhou seu papel na condução desse
progresso.
FONTE: http://documents1.worldbank.org/curated/en/166891618602833310/pdf/In-Focus-InternationalDevelopment-Association-IDA-Countries-Resilience-and-Disaster-Risk-Management-Stories.pdf
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