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Riscos múltiplos e riscos sistêmicos: enfrentando desastres
relacionados ao clima em tempos de COVID-19
O atual esforço de combate ao COVID-19 não pode ocultar o fato de que os riscos
climáticos e geológicos afetam a América Latina e o Caribe todos os anos. Em um
momento em que os países da região estão respondendo ativamente à pandemia, eles
também precisam se preparar e implementar ações para mitigar os impactos potenciais
de outros perigos recorrentes. Por exemplo, países como Guatemala e El Salvador foram
recentemente atingidos pela tempestade tropical Amanda e, como a região do Caribe
enfrenta sua temporada anual de furacões, os países estão melhorando a preparação para
os riscos climáticos. Muitos países estão se preparando para uma crise de dois níveis
enquanto enfrentam uma logística complicada, recursos limitados e suprimentos
escassos.
Recomendações:







Promover uma melhor compreensão da natureza multidimensional do risco de
uma perspectiva sistêmica;
Envolver as principais partes interessadas para que participem do projeto,
planejamento e implementação dos esforços de recuperação;
Garantir que as decisões políticas sejam baseadas em evidências;
Promover a coerência e articulação das agendas de redução de riscos, clima e
desenvolvimento;
Use a oportunidade do COVID-19 para priorizar a construção de resiliência e
reconstruir melhor e mais verde na região; e
Fortalecer a cooperação internacional para transformar as lições aprendidas em
mecanismos eficazes de colaboração regional.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72522

A grande pandemia de coronavírus de 2020: 7 lições
críticas
O documento desenvolve sete lições para aprender com a pandemia COVID-19. O mundo
está passando por uma pandemia única na vida, causando sofrimento e morte humanos
incalculáveis, destruindo as relações sociais e roubando a vida dos indivíduos e a
prosperidade dos países. A pandemia de coronavírus sobrecarregou os sistemas de
saúde, revelou desigualdades inescrupulosas e derrubou instituições internacionais. As
sete lições incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construir sistemas de saúde resilientes;
Liderança e confiança pública são os maiores indicadores de sucesso;
Defender a integridade da ciência e dos órgãos de saúde pública;
Investir em pesquisa e desenvolvimento biomédico;
Foco na equidade: a narrativa predominante desta época;
Adote leis baseadas em evidências: salvaguardar o estado de direito;
Financiar e apoiar instituições globais robustas: Estamos nisso juntos.

FONTE:https://jornaldomedico.com.br/2020/08/22/a-grande-pandemia-de-coronavirus-de-2020-7-licoes-criticas/

FONTE:https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2772746

Oportunidade ou catástrofe: hora de escolher
Emily Hough fala com Mami Mizutori, Representante Especial do Secretário-Geral para a
Redução do Risco de Desastres no Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco
de Desastres, sobre como quebrar os ciclos de desastres, riscos futuros e a necessidade de
se concentrar na prevenção. A pobreza é uma das maiores vulnerabilidades, ilustrada pela
chamada competição para vacinar contra a Covid-19. “Devido ao risco de conectividade
em todo o planeta, somos tão fortes quanto o elo mais fraco”, diz Mizutori. “Portanto,
temos que garantir que aqueles em países vulneráveis tenham acesso à vacina e ao
dividendo de recuperação.
Entender o risco não é apenas tentar quebrar a complexidade do desastre e as
interconexões de maneira granular, é mais entender o risco que nos cerca, ela
continua. “Claro, é complexo, está mesmo interconectado e não vai embora”, explica

Mizutori. “Mas o desastre é uma combinação de perigo, exposição e
vulnerabilidade. Quando você tem um ciclone de nível 5 em uma área sem edifícios ou
pessoas, não é um desastre; só se torna um desastre quando há um prédio exposto e o
prédio é frágil, por isso é danificado e pessoas morrem. Então é um desastre. ”
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76822_opportunityorcatastrophetimetochoos.pdf

OMS: pelo menos 177 países já iniciaram vacinação contra
Covid-19
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou esta sexta-feira que a campanha de
vacinação contra a Covid-19 já começou em 177 países.
Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que,
em apenas um mês, a iniciativa Covax distribuiu mais de 32 milhões de vacinas em
61 nações.
Metas
No início deste ano, Tedros apelou a todos os países que vacinassem suas populações já
nos primeiros 100 dias de 2021.
Faltam agora apenas duas semanas para o fim do prazo e 36 países estão
atrasados. Destes, 16 devem receber suas primeiras doses nos próximos 15 dias.
Tedros diz que “acordos bilaterais, proibições de exportação, nacionalismo de vacinas e
diplomacia de vacinas têm causado distorções no mercado, com grandes desigualdades na
oferta e na demanda.” A Covax tem como entregar, mas não tem doses suficientes.
Esforço
Apesar dessas dificuldades, ele acredita ser ainda possível cumprir essa meta com apenas
10 milhões de doses a mais. Tedros pediu aos países para ajudar doando o quanto
puderem.
Segundo o chefe da OMS, “compartilhar doses é uma escolha política difícil e os governos
precisam do apoio de seu povo”, mas ele diz que pesquisas de opinião em países de alta
renda apoiam a proposta.
A OMS e parceiros também estão trabalhando para encontrar maneiras de aumentar a
produção.
Nesse momento, existem quatro vacinas em avaliação para a Lista de Uso de Emergência
da OMS. Pelo menos uma delas deve ser liberada até o final de abril.

Crimes
A agência informou que está preocupada com grupos criminosos explorando a demanda
global pelos imunizantes contra a pandemia.
Vários Ministérios da Saúde, autoridades regulatórias nacionais e organizações de
compras públicas receberam ofertas suspeitas para fornecer vacinas.
A OMS disse que as doses estão sendo desviadas e reintroduzidas na cadeia de
abastecimento, sem nenhuma garantia de que foram mantidas na temperatura adequada
para que façam efeito. E na internet, estão sendo vendidos produtos falsificados como
vacina contra a Covid.
A agência da ONU recebeu informação de que frascos de vacinas vazios estão sendo
reutilizados. Por isso, a OMS pede que os frascos sejam destruídos ou descartados após
a vacinação para evitar que possam cair nas mãos dos bandidos.
Tedros alerta para qualquer venda suspeita de vacinas, que deve ser relatada às
autoridades nacionais.
Atraso
Esta sexta-feira, a OMS informou que as entregas de vacinas produzidas
pelo Serum Institute of India para países da Covax terão atrasos este mês e em abril.
A Índia está enfrentando uma nova onda de infecções.
Nesse momento, a Covax e o governo indiano estão em negociações para garantir que
alguns suprimentos sejam concluídos até o próximo mês.
Também esta sexta-feira, quatro agências da ONU e parceiros pediram que os
trabalhadores marítimos sejam uma prioridade nas campanhas de vacinação.
Mais de 80% do comércio global é movido por transporte marítimo. A economia global
depende dos 2 milhões de marinheiros que operam a frota global.
Eles foram severamente afetados pelas restrições de viagem impostas durante a
pandemia.
Em janeiro de 2021, cerca de 400 estavam sem poder sair de navios comerciais, com
seus contratos expirados.
Além da OMS, o apelo foi feito pela Organização Internacional do Trabalho, OIT,
Organização Marítima Internacional, OMI, Organização Internacional para Migrações,
OIM, e Organização Internacional da Aviação Civil, Icao.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1745902

Covid-19 pode levar a uma década perdida para o
desenvolvimento
O Relatório de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável de 2021 afirma que a
economia global teve a pior recessão em 90 anos, com os segmentos mais vulneráveis da
sociedade afetados de forma desproporcional.
Segundo a pesquisa da ONU, cerca de 114 milhões de empregos foram perdidos e 120
milhões de pessoas voltaram a uma situação de pobreza extrema.
Importância
Em comunicado, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, disse que
a pandemia provou que “os desastres não respeitam as fronteiras nacionais.”
Segundo ela, “um mundo divergente é uma catástrofe para todos” e “é moralmente
correto e do interesse econômico de todos ajudar os países em desenvolvimento a
superar esta crise.”
A pesquisa detalha como a resposta desigual à pandemia ampliou enormes disparidades e
injustiças dentro e entre países.
No total, cerca de US$ 16 trilhões foram investidos para combater os piores efeitos da
crise, mas menos de 20% desse valor foi gasto em países em desenvolvimento. Em janeiro
deste ano, apenas nove dos 38 países com campanhas de vacinação contra a Covid19 eram países desenvolvidos.
Alto risco
Cerca de metade dos países menos desenvolvidos e de outros de baixa renda corriam alto
risco de sobre-endividamento antes da crise. Agora, a queda das receitas fiscais fez os
níveis da dívida dispararem.
Segundo a pesquisa, a situação nos países mais pobres do mundo é profundamente
preocupante. Nesses
Estados-membros,
a
concretização dos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável pode demorar mais 10 anos do que o previsto.
O relatório inclui recomendações concretas, pedindo a ação imediata dos governos.
Uma das propostas é financiar totalmente o Acelerador de Ferramentas de
Acesso à Covid-19, que ainda precisa de mais US$ 20 bilhões para 2021. Além disso, os
países devem cumprir o compromisso de 0,7% de Assistência Oficial ao
Desenvolvimento e criar novos financiamentos para os países em desenvolvimento. Os
Estados também podem apoiar alívio da dívida para esses mesmos países.

Correção
O subsecretário-geral do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da
ONU, Desa, Liu Zhenmin, afirmou que “o fosso crescente entre os países ricos e pobres é
preocupantemente retrógrado e requer uma correção de curso imediata.”
Zhenmin disse ainda que “para reconstruir melhor, os setores público e privado devem
investir em capital humano, proteção social e infraestrutura e tecnologia sustentáveis.”
Segundo a pesquisa, o investimento sustentável e inteligente, por exemplo em
infraestrutura, pode reduzir os riscos e tornaria o mundo mais resistente a choques
futuros. Além disso, criaria crescimento, uma vida melhor para milhões de pessoas e
ajudaria a combater a mudança climática.
Investir entre US$ 70 bilhões e 120 bilhões nos próximos dois anos, e entre US$
20 bilhões e 40 bilhões anualmente depois, reduziria significativamente a probabilidade
de outra pandemia, em contraste com trilhões de dólares em danos econômicos
já causados pela Covid-19.
Mudança
A pesquisa afirma que a resposta a esta crise é uma oportunidade para redefinir os
sistemas globais e prepará-los para o futuro.
O relatório recomenda uma solução global para a tributação da economia digital como
forma de combater a fuga fiscal, reduzir a concorrência prejudicial e combater os fluxos
financeiros ilícitos.
Também propõe uma estrutura global para responsabilizar as empresas por seu impacto
social e ambiental e incorporar os riscos climáticos à regulamentação financeira.
Além disso, as estruturas regulatórias devem ser revistas, para reduzir o poder de
mercado das grandes plataformas digitais, e o mercado de trabalho e as políticas
fiscais devem refletir a realidade de uma economia global em mudança.
Terminando, Liu Zhenmin afirma que “para mudar a trajetória, é preciso mudar as regras
do jogo.” Ele avisa que “depender das regras de antes da crise levará às mesmas
armadilhas do passado.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1745682

Primeiro relatório da equipe de tarefa WMO COVID-19:
Revisão dos fatores meteorológicos e de qualidade do ar
que afetam a pandemia COVID-19
Este Primeiro Relatório da Equipe de Tarefa COVID-19 do Conselho de Pesquisa da OMM
fornece uma avaliação do estado de conhecimento dos fatores meteorológicos e da
qualidade do ar (MAQ) que influenciaram o primeiro ano da pandemia COVID-19. O
relatório avalia criticamente estudos revisados por pares sobre o papel dos fatores MAQ
(temperatura, umidade, radiação solar, qualidade do ar, etc.) na variabilidade espacial e
temporal da incidência e severidade do COVID-19 nas zonas climáticas, incluindo
interrogatório claro de incertezas. Também avalia o papel da mudança das estações na
trajetória da pandemia em uma variedade de escalas de tempo e espaço; e identifica
métodos apropriados, dados e questões operacionais que podem melhorar as boas
práticas em pesquisa e clima e serviços ambientais.
Algumas das conclusões do estudo incluem:







Os estudos epidemiológicos do COVID-19 têm, até o momento, oferecido
resultados mistos no que diz respeito à sensibilidade meteorológica do vírus e da
doença.
A dinâmica de transmissão do COVID-19 em 2020 parece ter sido controlada
principalmente por intervenções governamentais, e não por fatores
meteorológicos.
As infecções virais respiratórias frequentemente exibem alguma forma de
sazonalidade, particularmente em climas temperados.
Há evidências de que a exposição crônica e de curto prazo à poluição do ar
exacerba os sintomas e aumenta as taxas de mortalidade de algumas doenças
respiratórias.

FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10555

Preconceito com pessoas na terceira idade gera perdas de
dezenas de bilhões de dólares
As Nações Unidas lançaram um relatório advertindo sobre o impacto do preconceito à
terceira idade em instituições e sistemas jurídico, social e de saúde.

O documento foi divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, Unfpa, pelo
Departamento Econômico e Social, Desa, pela Organização Mundial da Saúde e pelo
Escritório da ONU para os Direitos Humanos.
Violação
Estima-se que a cada segundo, uma pessoa no mundo sofra preconceito “moderado ou
alto” por se encontrar na terceira idade.
A alta comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que o preconceito a
idosos, conhecido em inglês como “ageism”, prejudica a todos: jovens e idosos. Ela pediu
um combate tenaz ao problema, que classificou de “uma violação fundamental de direitos
humanos”.
Para Bachelet, a discriminação a pessoas na terceira idade é quase sempre aceita e
abrangente em políticas, legislações e instituições.
Alto preço
O estudo revela que o preço da discriminação aos idosos é alto. No ano passado, os
Estados Unidos calcularam um custo de US$ 63 bilhões anuais com pessoas acima de 60
anos por causa de estereótipos.
Na Austrália, se 5% a mais de pessoas com 55 anos ou mais velhas tivessem empregadas,
haveria um acréscimo de 48 bilhões de dólares australianos à economia, o equivalente a
quase US$ 38 bilhões.
O relatório nota que em locais de trabalho, jovens e idosos estão, frequentemente, em
desvantagem. E para os mais velhos, as oportunidades de treinamento são menores. Já o
preconceito aos mais jovens ocorre nas áreas da saúde, da habitação e políticas que
ignoram seus anseios.
Discriminação dupla
O estudo mostra que a resposta ao Covid-19 demonstrou como o preconceito está
amplamente divulgado com estereótipos criados na mídia social. No caso dos idosos, a
discriminação é usada como critério único para acesso aos cuidados de saúde,
tratamentos vitais e isolamento social.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o mundo tem que se livrar desses
estereótipos ao sair da crise de saúde global impedindo que a discriminação atrapalhe o
acesso das pessoas à saúde, à dignidade e ao bem-estar.
Já a chefe do Unfpa, Natalia Kanem, afirma que é preciso tornar a crise da pandemia um
momento de mudança sobre a forma como os idosos são vistos e tratados. Para ela,
pessoas na terceira idade sofrem uma discriminação dupla que inclui fatores como
pobreza, gênero, deficiências e minorias.

Estratégias
O relatório sugere estratégias para combater o racismo como a necessidade de políticas e
legislações que enfrentem o tema, com ações educativas que levam a mais empatia e à
desconstrução de concepções errôneas.
O documento cita ainda atividades entre as gerações para reduzir o preconceito com a
terceira idade.
As agências da ONU dizem que todos os países e partes interessadas devem lançar mão de
estratégias que melhorar a coleta de dados e a pesquisa.
A meta é uma cooperação multilateral para mudar mentalidades e a forma de enxergar,
sentir e agir com relação ao envelhecimento. Com isso, o mundo deverá obter mais
progressos na Década da ONU sobre Envelhecimento Saudável.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1744852

Recuperação COVID-19: a ciência não é suficiente para nos salvar
Os formuladores de políticas precisam de conhecimentos das ciências humanas e sociais
para enfrentar a pandemia.
Os formuladores de políticas às vezes falam sobre ciência como se ela tivesse poderes de
super-herói. Quando se trata de COVID-19, muitas vezes eles soam como se esperassem
que as vacinas devolvessem a vida a como as coisas eram antes. Não haverá tal luxo.
Uma questão importante é quem está sendo chamado para ajudar na recuperação. Os
governos buscaram conselhos de especialistas desde o início da pandemia, mas essa
experiência tendeu a vir de pessoas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática
(STEM) - apesar de estar claro desde o início que o comportamento humano, as
motivações e a cultura eram essenciais para uma resposta eficaz. Há mais de 80 pessoas
que participaram do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências do Reino
Unido - ainda assim, apenas um pequeno grupo de cientistas sociais e uma única pessoa
representando as humanidades estão incluídos.
Essa abordagem precisa mudar. A ciência nos deu vacinas, mas as disciplinas do SHAPE
(ciências sociais, humanidades e artes para as pessoas e a economia) nos ajudam a chegar
às realidades sociais, como a hesitação da vacina. O insight da humanidade é mais robusto
quando STEM e SHAPE se juntam. Em janeiro do ano passado, sem saber como 2020 seria
o desfecho, eu escrevi: “As epidemias são fenômenos sociais e biológicos”.Depois que o
COVID-19 foi lançado, os governos demoraram a defender as máscaras faciais - mesmo
com muitos cientistas sociais, médicos e pesquisadores de saúde pública a defendê-

las. Parte do motivo foi que os formuladores de políticas estavam excessivamente focados
em evidências de testes de controle randomizados, em vez de evidências qualitativas
observacionais de que as ciências sociais estão imersas. E se os governos tivessem sido
criados para ouvir os conselhos dos historiadores, eles poderiam ter nos ajudado para
pensar sobre o que funcionou nas pandemias anteriores.
A boa notícia: muitos governos estão entendendo a mensagem. Grupos de reflexão e
organizações da sociedade civil de Bangladesh ao Quênia estão reunindo percepções de
dados sociais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a socióloga Alondra
Nelson como vice-diretora de ciência e sociedade do Escritório de Política Científica e
Tecnológica da Casa Branca. Em setembro de 2020, o principal conselheiro científico do
governo do Reino Unido pediu à British Academy, que eu chefio, que recorresse às
disciplinas do SHAPE para revisar os impactos sociais da pandemia.
A academia passou 6 meses sintetizando evidências; mapeamos mais de 550 projetos de
pesquisa relevantes e usamos workshops e apresentações escritas para aproveitar as
opiniões dos principais estudiosos do SHAPE, pesquisadores em início de carreira e
representantes de academias nacionais e sociedades científicas. Traçamos os contornos
da longa sombra do COVID-19 e emolduramos as descobertas não apenas para que os
tomadores de decisão entendam as perdas, mas para que possam agir para revertê-las.
Estruturamos nossa revisão (consulte go.nature.com/3lyc ) para alinhar os fluxos de
trabalho de políticas em três áreas: (1) conhecimento, habilidades e emprego; (2)
comunidades, cultura e empoderamento; e (3) saúde e bem-estar. Em cada área,
exploramos governança, confiança, coesão, desigualdades e sustentabilidade no Reino
Unido. No entanto, esses problemas são globais. Por exemplo, anos de progresso no alívio
da pobreza global foram revertidos.
Uma conclusão clara da revisão é que a vida online que tantos de nós agora vivemos
significa que os governos precisam considerar a infraestrutura digital como um serviço
público crucial e se concentrar na redução ou eliminação das 'divisões digitais'. A perda do
acesso à educação agrava a desigualdade socioeconômica existente, limitando o acesso às
habilidades digitais e impedindo o progresso em direção a uma economia próspera e
altamente qualificada. O bloqueio no Reino Unido destacou o valor crescente dos espaços
públicos, bem como sua escassez - especialmente onde vivem comunidades de baixa
renda e grupos de minorias étnicas. Isso é verdade em muitas nações ao redor do mundo.
A importância da resiliência da comunidade também se destacou. Instituições de
caridade, locais de culto e grupos comunitários intervieram para atender às necessidades
básicas - como alimentação, saneamento, pagamento de aluguel e combate à solidão. Os
governos tendem a se concentrar na infraestrutura física, como estradas, sistemas de
energia e shopping centers, como meio de 'desenvolvimento comunitário'. Mas a

infraestrutura social também precisa de investimento para apoiar as comunidades. Os
líderes de instituições de caridade no Reino Unido criticaram acertadamente os políticos
por gastarem bilhões em resposta à pandemia, mas reservando apenas uma pequena
fração para a mudança social.
No Reino Unido, vimos o declínio da confiança no governo nacional, enfraquecendo sua
capacidade de influenciar o comportamento público para impedir futuras crises de
saúde pública. As soluções devem ser integradas em todos os níveis de governo. As
políticas apenas nacionais ou locais não serão suficientes para diminuir as desigualdades:
elas devem funcionar em todos os níveis e apoiar-se mutuamente. Por exemplo, os
centros urbanos baseados no varejo estão sofrendo; Governos locais mais fortes e
responsivos podem reaproveitar o espaço comercial excedente para moradias populares e
projetos comunitários.
Os governos precisam enfrentar as realidades que os campos do SHAPE abordam. As
pandemias expõem as linhas de falha existentes na sociedade. COVID-19 revelou,
exacerbou e solidificou as desigualdades existentes. Precisamos de uma melhor
vinculação de dados sociais e de saúde para entender o que está causando essas
desigualdades e as melhores maneiras de remediá-las.
A base de evidências está crescendo, mas agora os formuladores de políticas devem
agir. O perigo é que eles estão exaustos. A resposta à crise de saúde ocupou sua largura
de banda, e eles correm o risco de ficar sem energia e visão para responder aos desafios
sociais que a pandemia apresenta. Estamos vivendo a década do COVID-19. Precisamos
usar dados e evidências das disciplinas do SHAPE para responder adequadamente.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00731-7

Vigilância de doenças, preparação para emergências e
resposta a surtos na África Oriental e Austral
Este documento examina a vigilância de doenças, preparação para emergências e
resposta a surtos na África Oriental e Austral. O relatório avalia o plano de ação de cinco
anos para o CDC da África, fortalecendo as instituições regionais de saúde pública e a
capacidade para o programa de vigilância e resposta. O crescente custo humano e
econômico da COVID-19 trouxe o desafio da vigilância e controle regional de doenças para
a vanguarda do discurso político em torno da saúde pública global. O continente africano
está mais integrado do que nunca, com livre comércio entre países e fronteiras abertas

permitindo o movimento em grande escala de pessoas e bens; mas, embora uma maior
conectividade crie novas oportunidades econômicas, também aumenta o risco
representado por doenças transmissíveis.
O jornal recomenda o seguinte:









Operacionalizar RISLNET nas regiões da África Oriental e Austral nos próximos 12
meses.
Fortalecer as redes regionais e continentais de laboratórios, analisando as
capacidades dos laboratórios e criando diretrizes padronizadas para a capacitação
do pessoal em diagnósticos e planejamento estratégico.
Desenvolver capacidade institucional e de pessoal nas áreas de testes, controle de
qualidade, biossegurança, encaminhamento de amostras e gerenciamento de
informações.
Melhorar as redes nacionais, regionais e continentais de vigilância de doenças,
permitindo a adoção de uma plataforma de dados eletrônicos unificada, ao mesmo
tempo em que cria relatórios de dados e capacidade analítica.
Desenvolver planos multissetoriais de preparação e resposta a vários perigos e
conduzir exercícios regulares de simulação em todos os níveis.

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/305271616018452393/pdf/Disease-SurveillanceEmergency-Preparedness-and-Outbreak-Response-in-Eastern-and-Southern-Africa-A-SituationalAssessment-and-Five-Year-Action-Plan.pdf

Construindo plataformas locais de resiliência para redução
do risco de desastres
Este resumo de política visa orientar os formuladores de políticas e tomadores de decisão
em nível local que são responsáveis pela construção da resiliência local a desastres particularmente em países onde os dados relevantes para riscos de desastres são escassos
ou indisponíveis. Ele fornece recomendações para construir resiliência no nível local por
meio do envolvimento de várias partes interessadas, incluindo governos, academia,
comunidades e organizações da sociedade civil (OSCs), para fortalecer as instituições
locais, avaliar riscos, formular estratégias e desenvolver planos de ação de resiliência
locais.
As recomendações propostas são:


Estabelecer plataformas locais para engajamento direto em RRD;




Aproveitar e se envolver diretamente com universidades locais como geradoras e
disseminadoras de conhecimento de RRD;
Promova a inclusão na construção de resiliência local a desastres.

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76785_buildinglocalresilienceplatformsfor.pdf

Análise do contexto de segurança escolar - China 2019
Este relatório apresenta as leis e regulamentos relevantes do trabalho de segurança
escolar da China, os riscos comuns enfrentados pelo trabalho de segurança escolar da
China, etc. O objetivo é ajudar o pessoal relacionado à segurança escolar a compreender o
contexto atual de segurança escolar da China e também apresentar a experiência e
conquistas do trabalho de segurança escolar da China para o mundo. O relatório de
Análise do Contexto de Segurança Escolar é financiado pela Save the Children,
desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências da Educação e outras
instituições relevantes, e revisado por especialistas confiáveis em segurança escolar na
China e equipes técnicas nacionais e internacionais da Save the Children.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76685_schoolsafetycontextanalysischina201.pdf

Ciência para gestão de risco de desastres 2020: Agindo
hoje, protegendo amanhã
Esta publicação é um relatório do Science for Policy do Joint Research Centre (JRC), o
serviço de ciência e conhecimento da Comissão Europeia. Tem como objetivo fornecer
apoio científico baseado em evidências ao processo de formulação de políticas
europeias. A produção científica expressa não implica uma posição política da Comissão
Europeia. Nem a Comissão Europeia nem qualquer pessoa agindo em seu nome são
responsáveis pelo uso que possa ser feito desta publicação.
Para obter informações sobre a metodologia e a qualidade subjacentes aos dados
utilizados nesta publicação, cuja fonte não é o Eurostat nem outros serviços da Comissão,
os utilizadores devem contactar a fonte de referência. As designações utilizadas e a
apresentação do material nos mapas não implicam a expressão de qualquer opinião por
parte da União Europeia sobre o estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou
área ou das suas autoridades, ou sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites.

Este relatório aborda o ciclo de gestão do risco de desastres através dos potenciais
impactos sofridos pelos diversos ativos em risco, como a população, o ambiente e
infraestruturas críticas, entre outros. O foco é então no ativo em risco, enfatizando as
causas e motivadores que os levam a serem expostos e vulneráveis a diferentes ameaças
e perigos. A informação fornecida seria acompanhada de boas práticas e estudos de caso
relevantes para as partes interessadas europeias. A ideia por trás disso é ilustrar as
melhores práticas e maneiras de gerenciar riscos e promover o uso dos resultados da
pesquisa.
FONTE:https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/portals/0/knowledge/sciencefordrm2020/files/executive_summar
y_s4drm2020_online.pdf

Um guia para avaliar a economia política da governança
doméstica da mudança climática
Este documento de trabalho fornece orientação e metodologia para que tomadores de
decisão, sociedade civil e doadores avaliem os desafios políticos e de governança que
diferentes ações climáticas provavelmente enfrentarão em nível nacional. Com essas
percepções, eles podem se concentrar nas melhores abordagens para a adoção de
políticas ambiciosas que proporcionem benefícios visíveis e difíceis de reverter.
Apesar da evidência científica clara de que uma ação climática rápida e ambiciosa é
necessária em nível nacional, muitos países, especialmente aqueles com altas emissões e
Produto Interno Bruto (PIB), estão falhando na implementação de políticas para conter
seu impacto climático. Mesmo com altas rendas, acesso a tecnologia, expertise em
políticas e capacidade de adaptação, esses países enfrentam um enorme obstáculo para
evitar o sofrimento humano e os imensos custos econômicos, sociais e ecológicos que
resultarão de mudanças climáticas descontroladas - vontade política.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76820_guideassessingthepoliticaleconomydo.pdf

Por que as pessoas tentam dirigir em meio à enchente ou
demoram muito para fugir? A psicologia oferece algumas
respostas

Por Garry Stevens, Mel Taylor e Spyros Schismenos
Nova Gales do Sul está atualmente nas garras de um dos maiores eventos de
inundação em décadas. O NSW SES está ajudando milhares de pessoas a evacuarem e
recebeu mais de 2.000 ligações pedindo ajuda nas últimas 24 horas.
O oeste de Sydney é uma das áreas mais atingidas, com o rio Nepean subindo a
níveis mais altos do que o da grande enchente de 1961 .
As ordens de evacuação estão em vigor para Penrith ocidental, Jamieson Town e Mulgoa,
no que a Premier Gladys Berejiklian de NSW descreveu como um evento que ocorre um
em 100 anos .
Apesar do alerta da SES sobre as condições perigosas das estradas, algumas pessoas
dirigiram seus carros em meio às enchentes. Outros desafiaram o clima extremo e
usaram caiaques para se mover pelas zonas de inundação.
A polícia de NSW e o ministro de serviços de emergência, David Elliott, pediu às pessoas
que prestem atenção aos avisos do SES e nunca dirijam, caminhem ou viajem em águas
cheias. Como ele disse : “Se a estrada estiver inundada, esqueça.”
Infelizmente, no entanto, esse conselho é frequentemente ignorado. Pesquisas sobre
psicologia e inundações revelam pistas do porquê.
Por que corremos o risco quando ocorre uma enchente
Como um tipo de emergência ou perigo, as enchentes são particularmente desafiadoras
para as agências de serviços de emergência devido à familiaridade que muitos
australianos têm com a água, que associamos principalmente ao lazer e recreação.
Os exemplos muito frequentes de surfistas entrando em ondas de tempestade e o uso
de barcos e equipamentos de água em áreas inundadas destacam esse cruzamento de
recreação com condições perigosas. Duas das causas mais comuns de fatalidades durante
inundações resultam de atividades lúdicas em cursos de água e tentativas de atravessar
rios e riachos inundados.
Isso rastreia com dados de nossa pesquisa recente .
Nossa recente pesquisa nacional perguntou aos participantes sobre seu comportamento
com as águas das enchentes. Constatamos que 19% realizaram atividades em rios
alagados, sendo 77% deles para fins de lazer, como caminhar, nadar ou andar de
inflável.

Mais da metade dos entrevistados dirigiu através de enchentes, com a maioria deles
(68%) tendo feito isso mais de uma vez.
Homens e motoristas de veículos maiores têm maior probabilidade de correr esses
riscos. Durante uma única inundação em NSW em 2016, 80 carros ficaram presos e três
motoristas morreram em incidentes não relacionados relacionados à condução em águas
de inundação.
Brincar ou dirigir em águas cheias são riscos evitáveis, os últimos envolvem adultos que
geralmente conhecem os riscos - para a frustração das autoridades de emergência. Então,
o que convence as pessoas a tomar decisões arriscadas em uma enchente?
Os motoristas em nosso estudo relataram que viram a maioria das pessoas em outros
veículos (cerca de 64%) dirigindo na água da enchente, enquanto apenas 2% estavam se
virando.
Ver os outros fazerem algo muitas vezes deixa as pessoas com a impressão de que esse
comportamento é típico e relativamente seguro, um efeito conhecido como “viés de
normalidade”.
Em 15% dos casos que estudamos, os passageiros também pressionam os motoristas a
atravessar.
Quando as coisas dão errado, elas podem dar muito errado
Outro motivo importante envolve experiência anterior e probabilidade percebida de
resultados adversos. Enquanto 9% relataram um resultado negativo (como danos ao carro
ou necessidade de resgate), 91% relataram prosseguir sem nenhum incidente.
As razões para essas travessias não eram repentinas ou impulsivas, mas muitas vezes
envolviam o que a pessoa via como uma “consideração cuidadosa” das necessidades
cotidianas - como a necessidade de ir trabalhar ou comprar mantimentos.
Isso representa um desafio óbvio para as autoridades de emergência. Embora a maioria
das pessoas tenha sucesso sem problemas, os casos em que algo dá errado podem ser
catastróficos e, em alguns casos, fatais.
Então, como transmitimos os riscos reais das enchentes? Como destacamos a
necessidade de as pessoas prepararem um plano de evacuação e evitar a entrada nas
águas das enchentes?
Elaboração de mensagens locais para comunidades-chave

Conforme os eventos se desenrolam na área de Hawkesbury-Nepean no oeste de Sydney,
fica claro que envolver as comunidades em risco de inundação é um desafio. Isso é
especialmente verdadeiro quando as inundações recentes não foram muito sérias e as
pessoas já encontraram enchentes antes sem problemas. Infelizmente, a experiência
passada não é um indicador de resultados futuros.
Como parte da estratégia de inundação do vale Hawkesbury-Nepean do governo de NSW ,
um esforço considerável foi feito nos últimos anos para trabalhar com as comunidades
locais e criar mensagens de risco de inundação específicas da área.
Em 2019 e 2020, o NSW SES lançou suas Inundações. A campanha Risco é Real para
aumentar a conscientização sobre as enchentes na região.
A campanha personaliza a mensagem usando outdoors com marcos locais, mostrando
que as enchentes podem ocorrer naquela área específica. Esta campanha também
incorpora mapeamento interativo de enchentes e realidade aumentada para mostrar às
pessoas o que pode acontecer quando a enchente ocorre.
O trabalho liderado pela Infrastructure NSW também incluiu um foco em comunidades
específicas que são consideradas de maior risco.
Um desses grupos são os grandes proprietários de animais. A planície de inundação
Hawkesbury-Nepean é o lar de cerca de 10.000 cavalos. A realocação de animais exige
tempo e planejamento. Pode potencialmente levar a mais congestionamentos nas
estradas e retardar a evacuação por inundação. O governo está enviando mensagens para
esses proprietários de animais para que eles entendam com que antecedência eles
precisam planejar e executar uma evacuação quando chegar a chuva forte.
Em 2019, o NSW SES, com o apoio do Departamento de Indústrias Primárias de NSW, os
Serviços Terrestres Locais da Grande Sydney e os conselhos locais lançaram
um site dedicado a apoiar e educar os proprietários de animais em todo o estado.
É difícil saber agora que efeito este trabalho está tendo na região de Hawkesbury-Nepean,
mas espero que pague dividendos no futuro.
O evento de inundação significativo atualmente em andamento em NSW destaca a
necessidade de reforçar as mensagens de comunicação de risco já existentes e aproveitálas no futuro.
Com a mensagem certa, vidas, propriedades e animais podem ser salvos.
FONTE:https://theconversation.com/why-do-people-try-to-drive-through-floodwater-or-leave-it-too-lateto-flee-psychology-offers-some-answers-157577

Explorando as circunstâncias que cercam as fatalidades por
enchentes na Austrália — 1900–2015 e as implicações para
a política e prática
Destaques
No geral, foram 1859 fatalidades identificadas, com tendências distintas em relação a
gênero, idade, atividade e motivo da atividade.
Queensland (38%, n = 702) e New South Wales (37%, n = 683) são responsáveis por 75%
do total de fatalidades.
As mortes por inundações têm diminuído estatisticamente. No entanto, as taxas de
mortalidade nos 55 anos mais recentes permaneceram em um nível mais constante.
A maioria das mortes são do sexo masculino (79,3%): no entanto, desde a década de 1960,
a proporção de mortes de mulheres para homens aumentou.
Crianças e adultos jovens (<29 anos) constituem a maior proporção das mortes (53,8% dos
casos em que a idade é conhecida).
As maiores proporções de fatalidades ocorreram enquanto as vítimas tentavam atravessar
uma ponte ou estrada afetada pela enchente.
Resumo
Este documento documenta a análise das circunstâncias em torno das fatalidades devido
a enchentes na Austrália entre 1900 e 2015. Esta investigação longitudinal é importante
para compreender as tendências de mudança na vulnerabilidade social e para informar
estratégias eficientes e estratégicas de redução de risco. A base desta análise foi PerilAUS,
Banco de dados da Risk Frontiers sobre impactos históricos de perigos naturais na
Austrália. Esses dados foram aumentados e verificados usando registros de inquérito
coronial que fornecem dados detalhados sobre as circunstâncias sociais, demográficas e
ambientais de cada fatalidade. Uma análise estatística dos dados foi realizada,
examinando dados demográficos (idade, sexo), localização (estado), sazonalidade,
circunstâncias que envolvem a fatalidade, fatores ambientais (por exemplo, a intensidade

do evento) e fatores sociais (por exemplo, as decisões ou ações que levaram à morte). No
geral, foram 1859 mortes identificadas, com tendências distintas em relação ao sexo,
idade, atividade e motivo por trás da atividade. As mortes por inundações estão
diminuindo. A maioria das mortes são do sexo masculino (79,3%): no entanto, desde a
década de 1960, a proporção de mortes de mulheres para homens aumentou. Crianças e
jovens adultos (<29 anos) constituem a maior proporção das mortes (53,8% dos casos em
que a idade é conhecida). As maiores proporções de fatalidades ocorreram enquanto as
vítimas tentavam atravessar uma ponte ou estrada afetada pela enchente. As
recomendações para a política e prática de gestão de emergências são discutidas,
delineando a necessidade de uma nova abordagem que dê conta de um continuum de
medidas, incluindo regulamentação e incentivo, educação e intervenção estrutural.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901117301818

Os animais selvagens em risco no confinamento
Houveumaumentonacaçafurtivaemmuitos países durante obloqueio- alémde serprejudicial para avidaselvagem,
aumentanossoriscodeexposiçãoanovos vírus.
O céu sem poluição e vídeos de leões e hienas passeando pelos campos podem
facilmente levar você a acreditar que a natureza está prosperando durante a pandemia do
coronavírus. Para algumas espécies, o bloqueio pode ser uma boa notícia . Para muitos
outros animais selvagens, no entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade.
Isso porque o bloqueio significa muitas coisas: nas cidades dos países ricos, significa
menos tráfego nas estradas e menos poluição, o que pode dar espaço para a vida
selvagem prosperar. Mas nas partes rurais dos países pobres, isso significa que algumas
pessoas estão sendo levadas a extremos para se sustentar através da caça ilegal.
“O que estamos vendo é um impacto incrível na natureza, porque milhões de pessoas de
repente estão desempregadas e não têm nada a que recorrer”, disse Joseph Walston,
chefe de conservação global da Wildlife Conservation Society na cidade de Nova York. “Em
lugares como o Sudeste Asiático, há essa enorme migração urbana para o rural, onde as
pessoas perderam seus empregos nas cidades durante a noite. Eles agora estão tendo que
depender da caça ilegal, extração de madeira ou outras atividades que degradam a
natureza porque não têm outra opção. ”
Também houve relatos de um aumento na caça ilegal de carne de caça no Quênia e em
outras partes da África, bem como no Camboja, de acordo com a organização sem fins
lucrativos Conservation International. Nas áreas rurais da África, um impulsionador desse
aumento é o desafio que as pessoas enfrentam para encontrar sua próxima
refeição. “Durante o bloqueio, as pessoas não podem ir trabalhar, especialmente aquelas
no mercado informal - que dependem de sair todos os dias para pagar as contas e voltar

com um pouco de comida”, diz Michael O'Brien-Onyeka, vice-sênior presidente da Divisão
de Campo da África da Conservation International. “Por exemplo, o cara da área rural que
precisa pegar sua motocicleta táxi para sair e pegar passageiros para ganhar alguns
dólares - ele não pode mais fazer isso.”
Continuaracomercializareconsumiranimaisselvagensé'pertodosuicídiosocial'
Animais caçados para carne de caça não são os únicos em risco: o rinoceronte, que é
caçado por seu chifre, também é vulnerável. As restrições a viagens internacionais podem
ter dificultado o tráfico de animais selvagens através das fronteiras, mas também está
deixando os animais na selva com muito menos proteção.

A caça furtiva para a caça e animais como o pangolim aumenta o risco de novas doenças passarem
para os humanos, mas muitas pessoas têm poucas alternativas realistas (Crédito: Getty Images)

Os caçadores presenciaram o fechamento de parques, o desvio da aplicação da lei para as
tarefas relacionadas à Covid-19 e reduziram as patrulhas de guardas florestais como
“oportunidades ideais para exploração”, de acordo com um relatório sem fins lucrativos
da Wildlife Justice Commission. A falta de turistas “que podem atuar inadvertidamente
como 'guardiães competentes' de dentro dos parques” apenas aumenta esse risco,
acrescenta o relatório.
“Recebemos informações de que organizadores de caça furtiva conhecidos que operam na
África Austral pretendem tirar partido da situação atual”, disse Sarah Stoner, a directora
de inteligência da comissão. A organização recebeu informações sobre seis equipes de
caça furtiva de rinoceronte que pretendiam lançar ataques no Parque Nacional Kruger do
vizinho Moçambique no início de abril.
O grupo de ecoturismo Singita, que opera alojamentos no Parque Nacional Kruger e
outras áreas protegidas, também notou um aumento nas atividades ilícitas. “Houve um
aumento nas incursões, especialmente visto no final de março com a superlua”, disse Inge
Kotze, gerente geral de conservação da Singita.

Intervenção econômica
Embora longe de ser uma bala de prata , a implantação de drones com tecnologia de
imagem térmica é uma solução proposta para monitorar ecossistemas em busca de sinais
de caça furtiva ou extração ilegal de madeira. Expandir o uso de outras tecnologias, como
o Postcode Meerkat, que usa radar e câmeras diurnas e noturnas para rastrear atividades
humanas ilícitas no Parque Nacional Kruger da África do Sul, também pode ajudar. Mas a
tecnologia por si só não impedirá a pilhagem dos ecossistemas naturais - especialmente
em uma época em que muitas pessoas estão desempregadas e famintas.
O'Brien-Onyeka diz que, para evitar a destruição em grande escala da vida selvagem, são
necessárias intervenções imediatas, como transferências de dinheiro ou distribuição de
pacotes de alimentos nas áreas rurais. No longo prazo, será importante diversificar os
fluxos de renda, para que as comunidades não dependam totalmente do ecoturismo para
sua subsistência.
Mas é uma linha tênue, diz Bjorn Stauch, bolsista de finanças da conservação da África da
Conservation International, e as intervenções econômicas devem ser cuidadosamente
planejadas. “Durante e após a Covid, precisamos garantir que o dinheiro que foi
[destinado] para causas ambientais não seja reposicionado e reaproveitado para causas
apenas sociais, pois isso agravará os problemas ambientais”, diz Stauch. “O impacto
ambiental e social não são mutuamente exclusivos.”

Acredita-se que os pangolins, que são caçados por sua carne e escamas, tenham sido um
hospedeiro animal do Covid-19 antes de passar para os humanos (Crédito: Getty Images)
Um bom exemplo dessa sobreposição é o projeto de carbono Chyulu Hills REDD + no
sudeste do Quênia. A receita da venda de créditos de carbono como resultado da
proteção das florestas, bosques e pastagens essenciais da região está proporcionando
uma almofada para as comunidades locais Maasai em um momento em que o ecoturismo
(o outro principal empregador da área) está em espera. Os ganhos do projeto atualmente
fornecem emprego para cinco professores para a comunidade, bem como para os 24
guardas florestais que protegem a área de 4.000 quilômetros quadrados - um corredor

crucial para a vida selvagem conectando o grande ecossistema Tsavo e o ecossistema
Amboseli. Nos próximos meses, mais 21 guardas-florestais e três professores serão
recrutados. O projeto também está proporcionando infraestrutura à comunidade,
incluindo caixas d'água, esmagamento de gado e 400 colméias.
Depois, há a floresta de Alto Mayo, no Peru, onde desde 2010 um projeto de carbono
reduziu o desmatamento ilegal em 75%. No mesmo período, a Conservation International
trabalhou com a comunidade local para aumentar drasticamente sua produção de café
por meio de práticas sustentáveis e ajudá-los a obter o comércio justo e a certificação
orgânica. Quando a Covid-19 suspendeu as exportações, a receita dos créditos de carbono
foi capaz de garantir que eles continuassem empregados e alimentados. “O carbono está
fornecendo essa ponte para quando as coisas voltarem ao normal”, disse Agustin Silvani,
vice-presidente sênior de finanças de conservação da Conservation International. “É uma
forma de combinar o objetivo de uma empresa em termos de redução de emissões a uma
necessidade real de financiamento nesses locais.”
Outra solução de longo prazo para proteger a vida selvagem é, na verdade, apoiar os
animais domesticados e as pessoas que os cultivam. Trabalhar com as comunidades rurais
para melhorar as técnicas agrícolas ajuda a garantir que sejam resilientes a choques
econômicos, como o causado pela pandemia. Nas áreas que fazem fronteira com o Parque
Nacional Kruger (bem como outras partes da África Austral), a Conservation International
e seus parceiros têm trabalhado com pastores para melhorar a gestão do gado. Não só os
novos métodos, como o pastoreio rotativo de alta densidade, ajudaram a restaurar
pastagens degradadas e sobrepastoreiras, mas o resultado também foi um gado mais
gordo, mais saudável e com maiores lucros - e, no combate à caça ilegal, isso importa.

Os guardas-florestais anti-caça furtiva desempenham um papel vital no monitoramento
dos parques de vida selvagem, mas alguns têm sido menos capazes de entrar em campo
durante os bloqueios nacionais (Crédito: Getty Images)

“Uma citação de um dos líderes comunitários na verdade fala exatamente por que nos
concentramos na cadeia de valor da pecuária na comunidade”, diz Stauch. “Ele disse: 'Vou
cuidar do seu rinoceronte quando você cuidar da minha vaca'.” É claro: para proteger esta
espécie icônica e outros animais selvagens, melhorar o bem-estar econômico de seus
vizinhos humanos é fundamental.
Nas florestas da África central e outras partes do mundo, a Wildlife Conservation Society
está trabalhando com a Food and Agricultural Organization e outros parceiros para
explorar maneiras de melhorar a segurança alimentar e diminuir a necessidade de caça à
carne de animais selvagens - ou o desmatamento de florestas para fornecer
pastagem. Uma das respostas é a humilde galinha . Precisa de uma fração da terra e da
água de que o gado necessita , ao mesmo tempo que fornece carne e ovos ricos em
proteínas.
“A pesquisa também mostra que quando os preços das aves domésticas são comparáveis
ou inferiores aos da carne de caça, os consumidores preferem comprar e comer
frango. Assim, a produção avícola de quintal em escala suficiente para atender à demanda
tem o potencial de reduzir drasticamente a pressão sobre a vida selvagem terrestre e
aquática ”, escreve Katherine Kreis, diretora de iniciativas estratégicas da organização sem
fins lucrativos de saúde pública PATH, com outros, em um artigo a ser publicado. para a
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
Risco de vida
Um aumento na caça furtiva durante o bloqueio não é apenas uma preocupação para
aqueles que se preocupam com a vida selvagem e os benefícios ambientais e econômicos
que ela traz. Também é preocupante porque torna mais prováveis futuras pandemias.
“Perdemos 60% de toda a vida selvagem nos últimos 50 anos , enquanto o número de
novas doenças infecciosas quadruplicou nos últimos 60 anos . Não é por acaso que a
destruição de ecossistemas coincidiu com um aumento acentuado dessas doenças
”, escreve Marie Quinney, especialista da Agenda de Ação da Natureza do Fórum
Econômico Mundial, em seu site. “Os habitats naturais estão sendo reduzidos, fazendo
com que as espécies vivam mais próximas do que nunca umas das outras e dos
humanos. Como algumas pessoas optam por invadir florestas e paisagens selvagens por
interesses comerciais e outras do outro lado do espectro socioeconômico são forçadas a
buscar recursos para a sobrevivência, danificamos os ecossistemas, arriscando que os
vírus dos animais encontrem novos hospedeiros - nós. ” Quinney cita pesquisas de
que 70% das doenças infecciosas emergentes vieram de animais selvagens nas últimas
décadas - incluindo Sars, Aids e Ebola.

Rinocerontes são uma espécie em risco de caçadores furtivos, enquanto os parques de vida
selvagem permanecem sem turistas e sem os olhos vigilantes dos guardas florestais (Crédito: Getty
Images)

Para evitar a próxima pandemia, Walston da Wildlife Conservation Society diz que é
importante “encerrar o comércio totalmente desnecessário de vida selvagem para
consumo, que na verdade é predominantemente para bens de luxo e consumo da classe
média - e de muitas maneiras remove os recursos mais importantes para as
comunidades indígenas e locais ”.
Se as recentes proibições impostas pela China e propostas no Vietnã ao comércio de
animais selvagens permanecerem em vigor e forem rigorosamente aplicadas, “isso terá
um impacto muito positivo”, diz ele. A razão é que grandes mercados que vendem vida
selvagem como alimento, como o de Wuhan, na China, onde acredita-se que o novo
coronavírus tenha surgido , “reúnem todas essas espécies que não co-evoluíram juntas”,
diz Walston. “Você os coloca sob uma grande quantidade de estresse. Seus sistemas
imunológicos são comprometidos , eles começam a espalhar vírus e existem todos esses
possíveis hospedeiros intermediários nas proximidades urbanas das pessoas. E, claro, esse
é o cadinho perfeito para desenvolver uma doença zoonótica. ”
Combater a caça furtiva e a venda de animais selvagens como alimento deve ser parte de
um esforço global, acrescenta Walston - os países de origem também precisam fortalecer
a regulamentação e a fiscalização. “Não se trata de difamar a China”, diz Walston. “Tratase de nos unirmos e tomarmos uma decisão global de que esse comércio agora é
antiquado.” Em um mundo onde alguém pode transportar uma nova doença infecciosa
de um continente para outro em apenas algumas horas, continuar a comercializar e
consumir animais selvagens está “perto do suicídio da sociedade”.
Continuar como estamos agora é aumentar o risco de uma próxima pandemia global. Esse
destino, no entanto, está longe de ser uma inevitabilidade. As ferramentas para acalmar a

situação já estão à mão, em medidas experimentadas e testadas para fornecer
alternativas para aqueles que são economicamente dependentes de ecossistemas
naturais, enquanto leis estritamente aplicadas para reprimir o tráfico de vida selvagem
podem dissuadir oportunistas. A saúde do mundo - seu povo, economia e habitats
naturais - depende disso.
FONTE:https://www.bbc.com/future/article/20200520-the-link-between-animals-and-covid-19
FONTE:https://wildlifejustice.org/new-analysis-measures-to-combat-covid-19-impact-wildlife-trafficking/

Anthropogenic Drivers of Emerging Infectious Diseases
FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/631980-MachalabaAnthropogenic%20Drivers%20of%20Emerging%20Infectious%20Diseases.pdf
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