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As perspectivas do ecossistema são necessárias para 
gerenciar os riscos zoonóticos em um clima em mudança 

Este artigo mostra como uma melhor compreensão da maneira como as mudanças 
ambientais afetam os patógenos, hospedeiros e vetores de doenças pode ajudar a 
prevenir e responder às zoonoses . 

Um desafio para integrar o conhecimento ecológico ao apoio à decisão é a falta de 
compreensão e de dados sobre as principais características biológicas, ecológicas, sociais e 
geográficas de muitas zoonoses e seus hospedeiros reservatórios (incluindo para doenças 
prioritárias, como febres hemorrágicas virais). Lidar com isso requer a integração de 
conhecimentos, evidências e programas de pesquisa nos domínios ecológico, social e de 
saúde. 

Integrar perspectivas ecológicas sobre zoonoses em planos de ação de saúde pública 
nacionais e regionais , bem como outros setores de políticas que lidam com a adaptação 
climática (por exemplo, política agrícola) seria um passo em direção à redução da carga 
global de zoonoses ao mesmo tempo em que constrói uma resiliência de saúde mais 
ampla aos efeitos de mudanças climáticas e preenchimento de lacunas de dados e 
melhoria dos programas de prevenção e controle de doenças infecciosas.  

Encontre aqui as principais recomendações do artigo: 

 As mudanças climáticas e de uso da terra podem influenciar significativamente os 
riscos de muitas zoonoses 



 Como isso se traduz em mudanças no risco será determinado pelos contextos 
socioecológicos e econômicos que moldam a exposição e vulnerabilidade humana 

 Os formuladores de políticas devem incorporar entendimentos ecológicos das 
doenças zoonóticas ao planejamento ambiental e de saúde para ajudar a avaliar as 
compensações de risco de doença, priorizar intervenções e construir uma 
resiliência de saúde mais ampla às mudanças climáticas 

 A integração do projeto de pesquisa nas disciplinas de saúde, sociais e ecológicas 
pode fornecer uma compreensão mais clara de como as mudanças ambientais 
estão remodelando os riscos zoonóticos e informar as previsões 

FONTE:https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m3389.full.pdf 

 

O papel dos ecossistemas na mitigação e gestão de Covid-
19 e outras zoonoses 

Os autores usam a estrutura DPSIR (Drivers-Pressures-State change-Impact-Response) 
para explorar três aspectos das doenças zoonóticas: (1) a importância dos serviços 
ecossistêmicos de regulação de doenças e sua degradação na emergência de Covid-19 e 
outras doenças zoonóticas ; e da proteção dos recursos naturais como contribuições 
mitigadoras para (2) regular a transferência de doenças de pessoa para pessoa; e (3) 
tratamento de surtos de doenças. 

Esta análise revela que o surgimento da atual pandemia de doença por Coronavirus 2019 
(Covid-19), em comum com muitas doenças zoonóticas passadas e provavelmente futuras, 
tem raízes no esgotamento do ecossistema. A degradação dos ecossistemas e de seus 
serviços aumenta simultaneamente os riscos de transmissão subsequente de pessoa para 
pessoa e de cuidado eficaz dos infectados. Também destaca que as opções de resposta 
estratégica devem incluir necessariamente a regeneração dos recursos fundamentais dos 
ecossistemas e seus serviços para maior segurança humana futura. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1462901120306122?token=0F6DBDE483E70CDDB1A6
65155439DE6EEA4C82129AF5D2A921EEF8FDA43041E866D8F968F3B1469E0F814AB216751C49 

 

Surto de COVID-19: a forma como lidamos com os animais 
e o meio ambiente ameaça a saúde humana 
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Devemos prestar atenção às causas profundas das doenças zoonóticas. Quanto mais 
mudamos o ambiente, maior é a probabilidade de perturbar os ecossistemas e fornecer 
oportunidades para o surgimento de doenças.  

Quando visitei o mercado de “frutos do mar” em Wuhan em 2017, contei 56 espécies de 
animais. Cerca de dois terços eram espécies selvagens, enquanto os outros eram animais 
domésticos. Manter diferentes animais em proximidade e prolongada proximidade uns 
com os outros e com pessoas cria um ambiente perigoso que é a provável fonte da 
mutação que possibilitou o surgimento do COVID-19. 

Isso me surpreendeu, pois eu sabia que as autoridades chinesas haviam feito uma forte 
repressão às vendas de animais selvagens, após o surto de SARS em 2003, que estava 
diretamente ligada a esses mercados.    

As condições no mercado de Wuhan eram apertadas e sujas. O abate estava sendo feito 
em áreas abertas, lotadas e recintos de animais empilhados um em cima do outro. 

Muitas das criaturas, algumas que eu sei que estão em perigo, estavam claramente 
estressadas e fracas. Outros já estavam mortos. 

Os limpadores usaram mangueiras de alta pressão e, no processo, misturaram um volume 
significativo de sangue, fezes e urina no calor do verão. 

Por mais que as condições me assustassem, elas também me prepararam para esperar 
mais surtos de novos coronavírus. 

Mudanças climáticas, desmatamento em massa, rápida urbanização, conflitos que causam 
movimentos em massa de refugiados, pobreza e desigualdade e a expansão explosiva das 
viagens aéreas e marítimas agravam essa ameaça. 

Avance para 31 de dezembro de 2019, quando o primeiro grupo de casos de um novo 
coronavírus foi relatado em pacientes vinculados ao mercado de Wuhan. O surgimento do 



COVID-19 era previsível, até mesmo inevitável. Semelhante ao SARS, o COVID-19 foi 
causado por um coronavírus emergente. 

Em ambos os casos, tudo indica que o vírus é zoonótico, pulando dos animais para as 
pessoas. Agora existe a transmissão de pessoa para pessoa. 

A demanda global por animais e suas partes - seja para comer ou para uso na medicina 
tradicional - carrega patógenos potenciais em toda parte. Os mercados de animais vivos 
são laboratórios ideais para filtrar novos vírus. Mesmo supondo que um desses saltos seja 
uma ocorrência rara, pode haver milhões desses contatos ocorrendo todos os dias em 
mercados de vida selvagem em todo o mundo. Os coronavírus provaram ser adeptos de 
saltar de uma espécie para outra, e seu efeito em diferentes espécies mostra grande 
variação. 

Se quisermos prevenir e até mesmo eliminar a evolução de vírus cada vez mais novos, e 
possivelmente mais mortais, adaptados aos humanos, devemos enfrentar o risco 
representado pelo comércio de mercados de animais selvagens. Devemos também 
reconhecer que a quantidade de perda de biodiversidade e o sofrimento dos animais é 
impressionante. 

A China é uma área de risco particularmente alto por causa de suas densas comunidades 
urbanas e rurais, algumas das quais têm uma longa tradição de comer e cultivar animais 
selvagens.  

Mas o problema não se limita apenas à China. Os mercados de vida selvagem estão em 
muitos países. Na África, o comércio de carne de caça quase não controlado continua a 
existir, com grande risco para as pessoas em todo o mundo. A crise do HIV / AIDs da 
década de 1980 esteve ligada ao consumo de alguns dos grandes macacos. Vários surtos 
de ebola com risco de vida na África, também ligados ao comércio de carne de animais 
selvagens, causaram mortes, doenças, medo e enormes perturbações sociais e 
econômicas. 

Em meados do século passado, alguns no Ocidente afirmavam que as doenças infecciosas 
eram vencíveis. Desde então, sociedades e governos em todo o mundo tendem a tratar 
cada nova doença infecciosa como uma crise independente.   

Nós nos consolamos com nosso avanço científico e crescente investimento e 
compreensão da saúde global, sempre assumindo que essas doenças emergentes serão 
mais bem administradas agora do que no passado. 

Ainda assim, ficamos perigosamente aquém por não olharmos para as causas “a 
montante” de tais surtos. O risco permanece real e potencialmente catastrófico; se algo 
mais virulento surgisse, poderia remodelar o mundo. 



À medida que a urbanização em massa e a desigualdade crescem e as mudanças 
climáticas degradam ainda mais os ecossistemas, devemos reconhecer essas doenças 
emergentes como um risco crescente. Quanto mais mudamos o meio ambiente, mais 
provável é que perturbemos os ecossistemas e forneçamos oportunidades para o 
surgimento de doenças. O surgimento de doenças zoonóticas é um sintoma de como o 
mundo está mudando. 

Os mais vulneráveis correm o maior risco dessas doenças. Pessoas que vivem na pobreza 
geralmente têm sistemas imunológicos mais fracos devido à má nutrição e exposição a 
condições insalubres ou pouco higiênicas. Se ficarem doentes, podem não ter recursos 
para cuidados médicos. Novas infecções também podem se espalhar rapidamente nas 
grandes cidades, visto que as pessoas vivem nas proximidades. 

Devemos prestar atenção às causas profundas das doenças zoonóticas. Precisamos lidar 
com o comércio dos mercados de animais selvagens e combater a degradação 
ambiental. Essas são questões difíceis de resolver em partes do mundo sem segurança 
alimentar e cultura profundamente arraigada. 

Ver os animais através de uma lente econômica, em vez de ecológica, representa uma 
ameaça significativa ao bem-estar. 

Estamos em um novo território com o surto de COVID-19. Além do vírus em si, as 
implicações sociais, políticas e econômicas são quase insondáveis. Podemos realmente 
viver com esse risco? 

FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/70835 

 

Surto de gafanhotos no deserto destaca lacunas na 
governança de risco 
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O surto de gafanhotos do deserto requer vários níveis de resposta das estruturas de 
governança nacionais e regionais. 

Sabemos que os desastres ambientais são uma função do nosso desprezo pelo meio 
ambiente que fomos encarregados de cuidar. A atual praga de gafanhotos do deserto é 
um lembrete oportuno de que as consequências da mudança climática possibilitam 
desastres ambientais que vão além do clima extremo. O aquecimento do Oceano Índico, 
causado pelo calor antropogênico, ajudou a aumentar a frequência e a intensidade dos 
ciclones tropicais, criando condições favoráveis para a reprodução e mutação de 
gafanhotos do deserto. 

Em 2019, o Oceano Índico Norte experimentou sua temporada de ciclones mais ativa já 
registrada. Isso criou locais ideais para a reprodução e sobrevivência de gafanhotos em 
toda a Península Arábica. Os gafanhotos do deserto ( Schistocerca gregaria ) ocorrem em 
enxames devido a uma combinação particular de condições de clima, solo e vegetação 
que complementam sua reprodução e mutação de uma criatura solitária em outra que 
amadurece e se desenvolve em enxames rápidos ( gregarização ) de até 150 milhões de 
gafanhotos . Essa mutação torna o gafanhoto do deserto um dos grupos de insetos mais 
destrutivos quando encontrado com terras cultiváveis. 

A própria natureza de um desastre de gafanhotos do deserto exige uma abordagem 
política que deve cruzar com muitos níveis de governança. O gerenciamento de risco de 
desastres (DRM) para gafanhotos do deserto requer uma reação precoce, controle e 
monitoramento eficientes e, fundamentalmente, uma abordagem de prevenção. O que 
torna os gafanhotos do deserto uma praga tão devastadora é sua capacidade de se 
desenvolver rapidamente em enxames, migrar entre regiões e estados, destruindo 
rapidamente as terras cultiváveis. Um enxame do tamanho de Paris pode comer até 
metade da população da França em um dia. A África Oriental está enfrentando 
atualmente o pior surto de gafanhotos do deserto em décadas. A Organização para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) estima que mais de 42 milhões de pessoas enfrentam 
insegurança alimentar aguda nos dez países afetados. 

Apesar do aviso prévio da agência The Desert Locust Watch durante a temporada de 
ciclones de 2019, a invasão não pôde ser interrompida a tempo. O conhecimento sobre a 
ecologia dos gafanhotos do deserto se desenvolveu consideravelmente ao longo do 
tempo, mas sem uma política internacional e cooperação de implementação , entender a 
espécie não é suficiente. Os governos nacionais devem domesticar os procedimentos e 
estratégias acordados em nível regional. Em 1962, a Organização de Controle de 
Gafanhotos do Deserto para a África Oriental (DLCO-EA) foi estabelecidapara unificar a 
cooperação entre os governos da Etiópia, Somália, Tanzânia, Quênia e Uganda. O DLCO-EA 
esperava garantir a cooperação no controle de pragas de gafanhotos do deserto em toda 
a região. Apesar de ter o conhecimento científico necessário de como lidar com os 
gafanhotos, a organização tem lutado para lidar com a magnitude do surto atual. 



O desastre dos gafanhotos do deserto é um exemplo da desconexão entre as ações das 
organizações regionais e a preparação das unidades nacionais de controle dos 
gafanhotos. Ria Sen, especialista em Redução de Risco de Desastres do Programa Mundial 
de Alimentos, afirma que, embora a modelagem quantitativa de risco seja um aspecto 
importante da preparação, compreender o cenário específico do contexto nos estados 
afetados determinará, em última instância, o sucesso ou o fracasso de um plano de gestão 
de risco de desastres. 

No caso da Etiópia, existem políticas para garantir a preparação e o planejamento de 
gestão de risco para desastres que afetem o país. A agência federal responsável por sua 
implementação está atrasada e apenas metade dos distritos em todo o país obtiveram os 
planos e perfis de DRM desde 2009. Juntamente com as atuais disputas políticas entre a 
Região de Tigray e o governo federal, a capacidade da Divisão de Proteção de Plantas e 
Departamentos de Proteção de Culturas para apoiar a implementação de sistemas em 
nível local é altamente restrita. A Etiópia continua a lutar contra o recente surto de 
enxames no norte. Se as tensões continuarem a aumentar entre Tigray e o governo 
nacional, o impacto da invasão de gafanhotos vai piorar. 

Como a maioria dos outros desastres ambientais, o surto de gafanhotos do deserto requer 
vários níveis de resposta das estruturas de governança regionais e nacionais. A resposta 
da governança transnacional às questões ambientais não pode substituir uma forte 
governança baseada no estado. Fortes políticas ambientais nacionais 
criam incentivos para que atores estatais e não estatais cooperem. O DLCO-EA deve ser 
complementado pelo investimento dos estados membros em políticas de controle de 
gafanhotos a nível nacional e local, para que possam trabalhar em sinergia. 

Recomendações principais: 

 Os países e órgãos regionais devem investir em mais pesquisa e tecnologia para 
melhorar a capacidade de prever e potencialmente prevenir desastres de 
gafanhotos no deserto. 

 Melhorar a via de comunicação de alerta precoce entre órgãos regionais como o 
Desert Locust Watch da FAO e os países afetados. 

 Fortalecer a cooperação e o envolvimento entre os estados membros da DLCO-EA, 
a Central Desert Locust Commission e os centros ambientais regionais. 

 Melhorar a coordenação e priorização em nível local e nacional das ações de 
prevenção e controle. 

 Aumente a alocação de recursos para órgãos de gestão de risco de desastres com 
antecedência para evitar ações onerosas de resposta a emergências. 

A implementação dessas recomendações ajudará a alinhar as estruturas de governança 
regionais e nacionais existentes para evitar o prolongamento do surto atual e ajudar a 
prevenir futuros desastres ambientais relacionados. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/74736 

 

Salvando vidas, aumentando o impacto e voltando aos 
trilhos: documento de abordagem de resposta a crises do 
grupo de bancos mundiais Covid-19 

Este documento apresenta a abordagem do Grupo Banco Mundial (WBG) para a 
resposta à crise do COVID-19, incluindo áreas temáticas e prioridades de política com 
base em suas vantagens comparativas, bem como as estruturas operacionais e financeiras 
para aumentar o impacto em um mundo transformado pelo coronavírus. Também resume 
a contribuição do Grupo Banco Mundial para construir a coalizão global crítica 
necessária para nivelar a curva da pandemia e aumentar a curva de recuperação. Embora 
os riscos operacionais para o WBG sejam altos em um ambiente incerto no qual o 
coronavírus continua a se espalhar e as curas permanecem elusivas, os riscos de inação 
são incomensuravelmente maiores. Velocidade, agilidade, aprendizagem adaptativa, 
flexibilidade e ajustes no meio do curso serão essenciais. 

À medida que COVID-19 continua a causar estragos em todo o mundo, o WBG está 
intensificando o apoio excepcional e seletivo para ajudar os países clientes nas fases de 
alívio e reestruturação e para recuperar o ímpeto na agenda de desenvolvimento de 
longo prazo por Rebuilding Better. US $ 160 bilhões em apoio financeiro serão entregues 
ao longo do período de 15 meses, de abril de 2020 a junho de 2021. Mais apoio 
excepcional será necessário após o AF21. 

O apoio do WBG se concentra em ajudar os países a enfrentar a crise e a transição para a 
recuperação por meio de uma combinação de 

 salvando vidas ameaçadas pela pandemia 
 protegendo os pobres e vulneráveis 
 protegendo as bases da economia 
 e fortalecimento de políticas e instituições para resiliência com base em dívidas e 

investimentos transparentes e sustentáveis.  

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/136631594937150795/pdf/World-Bank-Group-
COVID-19-Crisis-Response-Approach-Paper-Saving-Lives-Scaling-up-Impact-and-Getting-Back-on-Track.pdf 

 

 



 

Opas revela “graves brechas” de proteção a crianças e 
adolescentes nas Américas 
Os países das Américas têm “sérias brechas” para prevenir e responder a casos de 
violência a crianças e adolescentes. 

A constatação é do primeiro estudo sobre o tema na região, que analisou dados de 
dezenas de países.  O levantamento foi divulgado, na segunda-feira, pela Organização 
Pan-Americana da Saúde, Opas, o braço da Organização Mundial da Saúde, OMS, nas 
Américas. 

Estratégias 

O Relatório Status Regional 2020: Prevenindo e Respondendo à Violência contra Crianças 
é baseado em informações de 31 países. Esta é a primeira vez que governos relatam o 
progresso sobre a estrutura “Inspire”, que é um conjunto de sete estratégias científicas de 
prevenção e resposta à violência infantil. 

Os pesquisadores ressaltam, que nos últimos anos, a região tem tomado ações 
importantes para corrigir o problema, mas a crise da Covid-19 agravou a situação devido 
ao aumento da violência doméstica incluindo contra crianças e adolescentes. 

Outros fatores como depressão, estresse, ansiedade, substâncias abusivas e preocupações 
socioeconômicas também foram apontados como causas de choques na família. 

Amigos e parentes 

Com o isolamento social, muitas crianças tiveram o contato com amigos, parentes e com 
os serviços de proteção reduzido ou suspenso. 

A vice-diretora da Opas, Mary Lou Valdez, disse que a violência a crianças tem efeitos e 
consequências arrasadoras. Por isso, é fundamental que os países utilizem estratégias 
científicas para combater o problema. 

Além da Opas, cooperaram com o estudo vários países e entidades regionais assim como 
as agências Unicef e Unesco e a Parceria Global para Acabar com a Violência a Crianças. 

O estudo recomenda ações sobre aplicação da lei, desafios das normais sociais e valores 
que justifiquem o uso da violência, criação de espaços seguros para as crianças, apoio para 
pais e cuidadores, fortalecimento da renda e da segurança econômica, melhoria em 
serviços de apoio e resposta a crianças fornecendo a elas educação e habilidades para a 
vida. 

Impunidade 



De acordo com o relatório, todos os países precisam fortalecer planos e legislações para 
enfrentar a violência. Mesmo com todas as nações pesquisadas indicando leis que 
proíbem o estupro, apenas 29% dos agressores têm probabilidade de serem 
responsabilizados, o que revela um alto nível de impunidade. 

Apesar de algum progresso no lançamento do conjunto de estratégias “Inspire”, o avanço 
é desigual. Um exemplo: 76% dos países relataram abordagens de prevenção da violência 
associadas à educação e ao ensino de habilidades para a vida incluindo o programa contra 
o bullying nas escolas. E 60% informam ter apoiado os pais e os cuidadores com base 
nessas estratégias. 

Mas apenas 37% dos países dizem apoiar ações de fortalecimento da renda para evitar a 
violência infantil.  

Saúde mental 

Poucas crianças têm acesso aos programas e aos serviços de prevenção e resposta à 
violência. Mais de 90% dos países indicaram ter serviços clínicos para crianças 
sobreviventes deste tipo de agressão, mas apenas 26% dizem ter alcançado os que 
precisam deste apoio. 

Já o número de crianças sobreviventes que recebem serviços de saúde mental é ainda 
menor: somente 16% dos países dizem chegar a todos ou quase todos que precisam. 

Mary Lou Valdez, da Opas, disse que devido ao fardo arrasador da violência na região para 
crianças e adolescentes, suas famílias e comunidades, a agência insta a todos os países a 
perseguirem melhorias e recomendações da estratégia. 

O vice-chefe regional do Unicef na América Latina e Caribe, Youssouf Abdel-Jelil, disse que 
a violência a crianças, incluindo homicídios, pode ser prevenida e por isso é importante 
que todos juntem forças para acabar com esse crime. 

Bullying 

A Opas lembra que as agressões aos menores ocorrem de várias formas incluindo maus 
tratos por adultos que têm poder sobre elas, intimidações e bullying de colegas, violência 
sexual e em relacionamento romântico, ataques associados a colegas e a gangues. 

Outros casos de violência analisados pelo estudo são problemas de saúde sexual, 
reprodutiva, física e mental, custos socioeconômicos, fraco desempenho escolar, aumento 
do desemprego, pobreza e ligações com o crime organizado. 

O relatório, considerado um marco para as Américas, fornece uma base para trabalhos 
futuros e para medir os avanços da região com relação à Agenda 2030, de 
desenvolvimento sustentável, que inclui metas específicas para combater a violência a 
crianças. 



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1734082?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=c71edcf757-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_26_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c71edcf757-
105027597 

 

Desmistificando o rastreamento de contato digital COVID-
19: uma pesquisa sobre estruturas e aplicativos móveis 

Este trabalho oferece a primeira revisão completa de nosso conhecimento das 
arquiteturas de rastreamento de contato digital mais concretas propostas por governos 
até agora em escala global para combater a pandemia de coronavírus . 

No contexto da pandemia do coronavírus, os governos estão correndo para criar ou 
adotar novos mecanismos de vigilância e sistemas de monitoramento para combater o 
surto. O desenvolvimento de aplicativos de rastreamento digital , que, entre outros, 
objetivam automatizar e globalizar o alerta imediato de pessoas em risco de forma a 
preservar a privacidade, é um exemplo destacado desse esforço contínuo. Muito 
rapidamente, uma série de arquiteturas de rastreamento de contato digital surgiram, 
seguidas por implementações de aplicativos relevantes adotadas por governos em todo o 
mundo. Bluetooth, especificamente sua variante de conservação de energia de baixa 
energia (BLE), surgiu como a tecnologia de rede sem fio de curto alcance mais promissora 
para implementar o serviço de rastreamento de contato.  

O trabalho atual pode ser usado como uma referência para qualquer pessoa interessada 
em compreender melhor as diversas facetas desta área em rápida evolução e 
oportuna. Prevê-se também estimular e fomentar esforços de investigação para o 
desenvolvimento de soluções que incidam igualmente nos aspectos tecnológicos e de 
protecção de dados. 

A contribuição do trabalho  é tripla. 

 Em primeiro lugar, oferece uma revisão e classificação sucintas, mas completas, 
das estruturas até então completas propostas para realizar tal serviço. 

 Em segundo lugar, detalha e categoriza os aplicativos de rastreamento de contato 
já implantados por países europeus. 

 Por fim, ele oferece um modelo genérico de adversário, que não apenas combina a 
literatura relevante, mas também oferece novas perspectivas para a análise de tais 
sistemas, tanto do ponto de vista de segurança quanto de proteção de dados. 

FONTE:http://downloads.hindawi.com/journals/wcmc/2020/8851429.pdf 



 

 

 

Privacidade digital e Covid-19: entre um paradoxo e um 
lugar difícil 

 

Por Florencio Travieso 

A situação em que o mundo vive atualmente é extraordinária em todos os sentidos da 
palavra: desde a eclosão da pandemia Covid-19, houve mais de 53 milhões de casos 
confirmados e mais de 1,3 milhão de pessoas morreram . Depois de uma rodada de 
bloqueios na primavera e de desconfinamentos no verão, a tão temida “segunda onda” 
surgiu em muitos países, mergulhando-nos novamente no desconhecido. 

Do ponto de vista jurídico, é compreensível e justificável que, em tais momentos, as 
liberdades civis possam ser temporariamente restringidas por meio de instrumentos 
jurídicos que incorporem a legalidade e proporcionalidade da medida (autorização legal, 
autoridade competente e duração no tempo ou âmbito da decisão , razoabilidade dos 
meios), o respeito pelos direitos constitucionais (privacidade dos utilizadores) juntamente 
com mecanismos para fornecer salvaguardas públicas (controladores de dados, 
autoridades independentes ou vigilantes). 

Este artigo reflete sobre as medidas que os países tomaram para monitorar seus 
residentes a fim de rastrear efetivamente os casos da Covid-19. A busca de um equilíbrio 
entre a expressão da ordem pública e o respeito às liberdades civis básicas é, 
tradicionalmente, uma questão essencial por trás de uma complexa situação jurídica. 



A tentação de lidar mal com a restrição de direitos 

Certas nações têm se concentrado o suficiente no rastreamento de contatos para que 
métodos que seriam altamente criticados nos países ocidentais tenham sido usados. Por 
exemplo, na Coreia do Sul, as autoridades usaram dados de localização de telefones 
celulares, transações de cartão de crédito e filmagens de CFTV para identificar pessoas 
potencialmente infectadas. Como observou Jung Ki-suck , o ex-diretor dos Centros para 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC), "as pessoas [na Coreia do Sul] estão bem com 
sua privacidade sendo violada para o interesse público mais amplo." 

A China é outro exemplo muito citado: os aplicativos do país, que são obrigatórios, 
usam reconhecimento facial, dados biométricos, rastreamento de localização e outros 
dados para gerar códigos de cores do estado de saúde. Uma análise do The New York 
Times de um dos aplicativos indicou que ele parecia compartilhar informações com as 
autoridades policiais . Mesmo a base na qual os códigos de cores são atribuídos não é 
clara e, embora a falta de transparência tenha sido criticada, as autoridades chinesas não 
são conhecidas por sua abertura. 

Em 4 de maio, o governo húngaro adotou um decreto, 179/2020 , no qual a proteção de 
dados e o acesso aos direitos de informação foram restringidos durante o “estado de 
perigo”. O exercício dos direitos essenciais nos termos dos artigos 15.º a 22.º do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD) - direito de acesso, 
retificação, apagamento, restrição de processamento, etc. - foi suspenso. O decreto 
também autorizou o primeiro-ministro a decidir sobre questões legislativas sem definir 
uma data final. Após pressões, as autoridades finalmente suspenderam as restrições em 
16 de junho, mesmo dia em que uma lei complementar deu ao Executivo o poder de 
restringir a liberdade de movimento ou reunião por seis meses. 

No entanto, as restrições aos direitos de proteção de dados devem ser apenas de natureza 
legislativa (emitidas pelos parlamentos) e não decididas unilateralmente pelo Poder 
Executivo (um decreto). Esta natureza jurídica da restrição é protegida pelo artigo 52.º, n.º 
1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pelo artigo 8.º, n.º 2, da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, mais recentemente, pelo artigo 23.º do 
RGPD. 

As restrições de certos direitos, de uma perspectiva legal, precisam ser: 

 de natureza excepcional. 
 imposta por um período limitado de tempo (temporário) 
 não deve ser aplicado retroativamente 
 sujeito a condições claras e definidas (critérios de “previsibilidade”). 

A França desenvolveu um aplicativo, StopCovid, baseado na tecnologia Bluetooth - e 
adoção voluntária - que pretendia ser menos intrusivo. Ele foi lançado em 2 de junho, mas 



foi baixado por menos de 5% da população francesa. Em comparação, o aplicativo 
equivalente do Reino Unido foi baixado por 20% da população e o aplicativo irlandês por 
35%. A baixa taxa de adoção do StopCovid significava não só que o aplicativo era 
ineficiente, mas também revelava uma certa apreensão dos usuários franceses. De fato, 
mesmo antes do lançamento do aplicativo, o então Ministro do Interior, Christophe 
Castaner, afirmou que o rastreamento digital “não fazia parte da cultura francesa”. 

Em 22 de outubro, uma versão atualizada do aplicativo foi lançada, agora 
chamada TousAntiCovid (United Against Covid). Ele foi baixado mais de 4,5 milhões de 
vezes na última semana de outubro , uma taxa de adoção melhor do que a primeira 
versão. Parte do motivo pode ser que ele pode ser desligado, facilita a criação de 
documentos que permitem viagens e fornece informações e acesso a instalações médicas 
e de exames. Ainda é muito cedo para determinar sua eficiência. 

Epidemias anteriores 

Quanto a humanidade aprendeu com eventos passados? Alguns exemplos um tanto 
recentes podem ser revisitados: a pandemia de Influenza H1N1 em 2009 e o surto de 
Ebola em 2014. 

Durante o surto de Ebola, questões e questões semelhantes foram discutidas , incluindo 
rastreamento de contatos e monitoramento da comunidade. (Uma das lições aprendidas 
foi que as medidas levaram muito tempo, algo que é familiar a todos nós agora.) 
Um estudo de 2015 por Yaneer Bar-Yam, Vincent Wong e Daniel Cooney) mostrou que o 
monitoramento da comunidade - rastreando um grupo maior de pessoas e tratá-las como 
se estivessem em contato com alguém infectado - foi mais eficaz do que rastrear o 
contato. 

Nos primeiros estágios da pandemia Covid-19, os testes não estavam facilmente 
disponíveis, por isso os bloqueios nacionais; subsequentemente, as capacidades de teste 
foram desenvolvidas e o rastreamento de contato e o isolamento enfatizados. 

Autores como María Lucrecia Rovaletti também analisaram o rastreamento de contatos 
de casos de HIV e o uso e divulgação de informações sobre pacientes em bancos de 
dados. A discussão girou em torno da importância de determinar o caráter pessoal e 
confidencial das informações e de restringir o acesso apenas a estatísticas e pesquisas 
médicas. 

Os aplicativos de rastreamento de contatos não são uma solução mágica para a 
disseminação da Covid-19. Várias questões estão em jogo, desde privacidade até opções 
de tecnologia, política e saúde pública. Os sistemas são divididos em centralizados e 
descentralizados e baseados no uso voluntário ou obrigatório. Como visto, países como a 
Coreia do Sul implantaram tanto um comportamento ativo do Estado intervindo na cadeia 



de suprimentos de suprimentos médicos, quanto uma estratégia tecnológica que 
realmente invadiu a privacidade dos usuários. 

Os modelos europeus, nos quais os cidadãos estão mais conscientes de seus direitos à 
privacidade, foram baseados no download voluntário dos aplicativos e nas restrições 
legais do GDPR. Do lado tecnológico, Google e Apple desenvolveram um sistema 
descentralizado que utilizava servidores para coletar informações sobre alertas de 
exposição. Mas esse sistema acarreta um custo para a privacidade dos usuários, já que 
essas empresas detêm a chave dos dados obtidos. É verdade que ele é criptografado, 
anonimizado e limitado pelo Bluetooth, mas com a tecnologia atual, a engenharia reversa 
dos dados de origem não seria uma tarefa particularmente difícil. 

Sistemas centralizados como o francês TousAntiCovid mantém as informações no telefone 
dos usuários. Ele usa pseudo-identificadores temporários (string anônima de letras e 
números) para coletar informações, usando um protocolo denominado ROBERT (ROBust e 
protocolo de rastreamento de proximidade com preservação de privacidade), 
desenvolvido pelos centros de pesquisa de tecnologia Inria (França) e Fraunhofer AISEC 
(Alemanha) . Os dados só serão analisados pelo governo em caso de diagnóstico da Covid-
19 e apenas quando analisados o usuário deu seu consentimento explícito. Um 
diagnóstico positivo de um possível contato será compartilhado com os usuários sem 
incluir quaisquer dados pessoais. Os dados armazenados no telefone e no servidor serão 
excluídos após 14 dias. 

Quanto tempo é “temporário”? 

Ao lidar com situações públicas urgentes, os estados podem, às vezes, decidir autorizar 
(temporariamente) o poder executivo a acelerar a regulamentação. Envolve colocar o 
parlamento (congresso nacional) em um segundo quadro, geralmente delegando esses 
poderes ao presidente ou ao primeiro-ministro. 

Quanto tempo é “temporário” é a questão chave. O risco hoje é que a urgência se 
transforme em normalidade, da mesma forma que trabalhar de casa, usar máscaras no 
rosto e manter distâncias físicas se tornou a regra. Eles são o novo normal. A razão para 
um estado começar a reverter esses poderes temporários é clara e vaga. Claro porque 
essas medidas restritivas cessarão assim que o vírus não for mais uma ameaça para a 
saúde pública. E nisso reside a imprecisão do conceito. O vírus pode durar anos e, 
portanto, medidas “temporárias” podem permanecer em vigor por muito tempo. 

Uma vez que nós, como sociedade, aceitamos tais violações em nossa privacidade e 
liberdades civis, quando elas serão suspensas? Medidas emergenciais, antes consideradas 
temporárias, podem facilmente se tornar a norma, parte do cenário jurídico usual de um 
país. Sob certos regimes ou países, a tentação de utilizar esses métodos por razões 
diferentes da Covid-19 é enorme. 



O que os estados podem fazer com os dados coletados? 

O primeiro (e principal) objetivo de coletar dados de usuários é rastrear contatos sociais e 
impedir o contágio. Isso permitiria aos estados aplicar medidas como bloqueios e 
quarentenas ao mesmo tempo em que as populações estão sendo monitoradas (por 
razões de saúde pública). Mas, ao acessar esses dados, também podemos extrair 
informações sobre pessoas por motivos diferentes - receitas, opiniões políticas e até 
orientações sexuais. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, se um país decidir restringir os direitos dos 
cidadãos durante uma situação de emergência, as medidas devem ser legais, necessárias e 
proporcionais. Um estado de emergência baseado na saúde pública deve ser limitado no 
tempo e nenhuma medida pode ter um efeito colateral indireto sobre populações 
específicas (minorias ou grupos marginalizados, por exemplo). A American Civil Liberties 
Union (ACLU) declarou que “se as medidas são limitadas no tempo e têm uma base 
racional na ciência”, elas podem ser aceitáveis. 

Em países como Israel, Armênia, Rússia e Equador, os governos têm acesso às empresas 
de telecomunicações ou informações de satélite que lhes permitem identificar pessoas 
infectadas e monitorar o auto-isolamento ou quarentenas. 

Rastreamento de contato digital, privacidade e liberdades civis 

O uso de algoritmos e inteligência artificial pode permitir o processamento de dados 
suficientes dos usuários para prever a propagação da pandemia. Em princípio, isso é útil, 
pois as sociedades podem monitorar a situação quase em tempo real e tomar medidas 
rápidas (políticas de saúde) para se adaptar e se ajustar. 

Uma pandemia global poderia, em princípio, convencer as pessoas a aceitar um certo nível 
de restrição em suas liberdades civis que poderia implicar um regime de vigilância . Deve 
haver uma troca lógica entre liberdades civis, segurança, saúde pública e prevenção de 
riscos, e essas restrições podem tomar a forma de aplicativos de smartphone 

O ponto central dessa discussão é o equilíbrio entre a privacidade individual e a 
necessidade de proteger a saúde pública. Restrições de liberdade individual de curto 
prazo são decretadas para proteger os interesses de longo prazo das comunidades. Essas 
medidas restritivas incluem, em nossa opinião, a semente de um potencial abuso. 



 
O novo aplicativo de rastreamento de contatos da França 'TousAntiCovid substituiu o 
aplicativo anterior, StopCovid, não considerado um sucesso. A mudança ocorreu quando o 
governo francês impôs medidas de toque de recolher para conter a propagação do 
vírus. Ludovic Marin / AFP 

Um exemplo notável de medidas de vigilância em massa foi a diretiva da UE 2006/24 / 
EC (15 de março de 2006) sobre a retenção de dados por serviços e redes de 
comunicações eletrônicas. Promulgada após os atentados de Madri (2004) e Londres 
(2005), exigia que os Estados membros adotassem medidas para garantir que dados 
potencialmente relevantes fossem retidos. No entanto, em 2014, a medida 
foi anulada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJEU). Afirmou que a diretiva 
implicava 

“Uma ingerência abrangente e particularmente grave nos direitos fundamentais ao 
respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais, sem que essa interferência se 
limite ao estritamente necessário”. 

O exemplo da Coreia do Sul, que reuniu - e presumivelmente continua a coletar - uma 
quantidade quase ilimitada de dados sobre seus cidadãos, exige uma enorme 
responsabilidade na forma como são processados e divulgados - as políticas devem 
garantir a privacidade, regular a forma como os dados são analisados, reduzir riscos de 
vazamentos e garantir sua destruição após o fim da pandemia. A China reuniu ainda mais 
dados, mas dada a natureza do governo do país, sua destruição parece improvável. 

Acesso a dados, poder de processamento e um guardião 

Nesse sentido, uma solução unilateral não pode ser imaginada; deve ser feito em 
coordenação de vários jogadores. Como afirma Georgios Petropoulos , pesquisador do 
MIT sobre Economia Digital, as empresas de telecomunicações têm acesso aos dados das 
pessoas e a indústria de alta tecnologia tem as ferramentas para processá-los, e o estado 
deve supervisionar como são processados e respeitados. 



Como uma salvaguarda , os aplicativos de telefone de rastreamento de contrato devem 
ser voluntários, garantindo o anonimato dos usuários, os dados coletados só devem ser 
necessários para o rastreamento, a retenção de dados deve ser limitada às medidas reais 
e o acesso aos dados privilegiados deve ser concedido apenas a pessoas específicas . Rigor 
que costumamos encontrar no que diz respeito à privacidade dos dados de saúde de 
usuários individuais. 

À medida que a crise continua a se desenrolar, tópicos como liberdades civis e privacidade 
foram colocados no centro da cena. Em uma entrevista de abril de 2020 para o The New 
Yorker , a comissária europeia Margrethe Vestager afirmou que chegamos a um ponto em 
que podemos confiar nossa privacidade à tecnologia que usamos em nossas vidas 
diárias. Entretanto, a maneira como a sociedade como um todo reage a essa questão 
pode demorar mais. 

FONTE:https://theconversation.com/digital-privacy-and-covid-19-between-a-paradox-and-a-hard-place-
136418 

 

Guia de Vigilância Epidemiológica em Emergências e 
Desastres 

As emergências e desastres ocorridos no Chile põem à prova a organização e capacidade 
de resposta das equipes de saúde das redes de saúde e de saúde pública frente a estes 
acontecimentos. 

Nos últimos cinco anos, os desastres foram de grande magnitude e diversidade no Chile; 
em 2005 o terremoto na região de Tarapacá, em 2006 as inundações em Biobío, em 2007 
o terremoto em Antofagasta e o terremoto e tsunami em Aysén, em 2008 a erupção 
vulcânica de Llaima em La Araucanía e do vulcão Chaitén em Los Lagos e em 2010, o 
grande terremoto e tsunami em Maule e Biobío. 

Desastres naturais, como os ocorridos no Chile, têm impactos negativos na saúde da 
população, que precisa ser detectada precocemente, comunicada e interveio 
rapidamente, para o que é necessário implantar sistema de vigilância epidemiológica que 
permita a coleta e manter atualizadas as informações necessárias para a tomada de 
decisões. Sem Porém, a implementação da vigilância pós-desastre deve ser oportuna e 
fluida, o que exige que seja planejada, disseminada aos níveis e equipes envolvidos, 
incorporados aos planos de preparação e resposta do setor e, idealmente, avaliados em 
exercícios de simulação, nas etapas anteriores para a ocorrência de um desastre. 



Em resposta a esta necessidade, foi elaborado este "Guia de Vigilância Epidemiológica em 
Emergências e Desastres", que contém recomendações explícitas para ajudar as equipes 
de saúde a organizar, processar e analisar rapidamente e informações oportunas sobre o 
estado de saúde e fatores de risco da população afetada, que será a base para a tomada 
de decisões em saúde público diante de um evento adverso. 

O Guia é um instrumento operacional útil que facilita a implementação de vigilância em 
desastres, tomando cuidado para não duplicar ou complicar vigilância existente. Este 
documento visa fornecer um modelo vigilância epidemiológica de situações de desastres 
que contempla a terremotos, inundações, tsunami, erupções vulcânicas e secas e os 
instrumentos para a execução desta vigilância. 

Para a preparação deste Guia, livros, guias, manuais, revistas foram revisados 

cientistas, apresentações realizadas em workshops e congressos, decretos, regulamentos 
e planos em vigor no Chile. Da mesma forma, a experiência em vigilância em diversos 
desastres das equipes de saúde de Epidemiologia e Ação Sanitária das regiões de 
Tarapacá, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén e a Unidade de Vigilância do 
Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde; esta informação foi coletada em 
um questionário aplicado, entrevistas e videoconferência com as regiões indicadas. 

Os tipos de desastres abordados são terremotos, tsunami, inundações, erupções 
vulcânicas e secas. Os critérios para sua seleção foram os frequência no Chile, a 
magnitude dos danos e o impacto na saúde que podem alcançar e a necessidade de 
implementar um sistema de vigilância após sua ideia. No entanto, é importante notar que 
as diferenças entre esses desastres e outros, está fundamentalmente no traçador de 
problemas de saúde isso será um motivo para vigilância; As demais considerações na 
implementação da vigilância seguem o mesmo método, portanto, o modelo que é Propõe, 
também, que possa ser considerado para outras emergências e desastres. 

Este Guia é destinado a equipes que realizam funções de vigilância em o nível regional 
composto pelos Secretariados Ministeriais Regionais de Saúde (Saúde Seremis), a nível 
provincial composta pelas Delegações Provinciais da Saúde Seremis e a nível local 
composta pela estabelecimentos da rede de atenção à saúde. 

O Guia está estruturado em seis capítulos que desenvolvem aspectos gerais de desastres e 
do sistema de vigilância de desastres; inclui o formulários propostos para coleta de 
informações, um glossário de termos e anexos. 

FONTE:https://www.hhha.cl/transparencia/eno/decretos/guia_vigilancia_epidemiologia_emergencias.pd
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 

 


