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Campinas treina servidores para sistema de informações 
em saúde silvestre 
 
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, em parceria com a Defesa Civil e a 
Unidade de Vigilância de Zoonoses, realizou, na manhã desta quarta-feira, dia 26 de maio, 
uma capacitação para o uso do aplicativo SISS-Geo (Sistema de Informações em Saúde 
Silvestre) desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O curso foi direcionado 
para os servidores envolvidos na Operação Estiagem. 
   
Campinas é pioneira na utilização do aplicativo SISS-Geo. O sistema tem a capacidade de 
emitir alertas caso seja detectada a presença de doenças em animais silvestres, que 
podem chegar a acometer humanos.  
    
O software para celular está sendo utilizado por técnicos da Defesa Civil e da Vigilância 
em Zoonoses durante a Operação Estiagem. O monitoramento começou na região de 
Sousas e Joaquim Egídio.  
    
Este acompanhamento de animais da fauna silvestre do município (vivos e mortos) é um 
importante indicador da possível circulação de vírus ou outros agentes que possam 
infectar os animais. Isso possibilita uma ação rápida e efetiva através dos protocolos e 
fluxos de vigilância estabelecidos para evitar que a infecção atinja os humanos. 
   
Os instrutores da capacitação foram o diretor da Defesa Civil Sidnei Furtado e a 
coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses Elen Fagundes. O treinamento 
ocorreu entre 8h30 e 12h no auditório do Centro de Conhecimento da Água (CCA), no 
Jardim Nova Europa.  

FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40639 



 

Assembleia Mundial da Saúde debate fim de Covid-19 e 
preparo para futuras pandemias 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, inicia nesta segunda-feira sua mais importante 
reunião anual com os países-membros da agência. Segundo a OMS, o encontro deve 
debater o fim da crise global de Covid-19 e como se prevenir de futuras pandemias. 

Vidas perdidas 

A meta é apoiar os países em construírem um mundo mais saudável, seguro e justo para 
todos. O encontro deve contar com delegações de todo o globo e estará aberto a 
membros e observadores associados da OMS. Foram convidados representantes da ONU 
e outras organizações internacionais assim como agentes não-estatais. 

A 74ª. sessão deve começar neste 24 de maio e terminar em 1 de junho. No ano passado, 
os casos de Covid-19 aumentaram 40 vezes para 162 milhões em todo o globo. No total, 
mais de 3,3 milhões de vidas foram perdidas, um acréscimo de 11 vezes. 

Todos os países foram afetados, mas o impacto foi maior sobre comunidades vulneráveis, 
mais expostas à doença e com menos acesso a serviços de saúde de qualidade. 

Covax  

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que uma crise mostra frequentemente 
o melhor das organizações e das pessoas. 
Ele citou o Teste Solidariedade, a força-tarefa da ONU, o mecanismo Covax de vacinas e a 
plataforma de treinamentos e formação online sobre a pandemia, entre outras iniciativas. 

Mas para Tedros, a pandemia ainda está longe do fim e a resposta global se encontra 
numa fase crítica. Mais de 75% de todas as doses da vacina foram administradas em 
apenas 10 países. Os países de renda baixa distribuíram menos de meio por cento das 
doses globais. Este ano, a Assembleia Mundial da Saúde deve se concentrar no Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 3 sobre Boa Saúde e Bem-Estar. 

Uma das metas é alcançar mais 1 bilhão de pessoas para a cobertura universal de saúde, e 
um bilhão a mais com melhor proteção de serviços de emergência, além de um terceiro 
bilhão de pessoas com mais saúde e bem-estar. 

O encontro também decidirá sobre o orçamento da agência para o biênio 2022-2023. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1751242 

 



 

Novo painel da ONU quer blindar saúde global contra 
doenças de origem animal 
Várias organizações internacionais lançaram um Novo Painel de Especialistas de Alto 
Nível em Saúde para melhorar a percepção de como doenças com potencial para 
desencadear pandemias. 

O painel deve assessorar a Organização Mundial para a Saúde Animal, OIE, o Programa da 
ONU para o Ambiente, Pnuma, e a OMS na elaboração de um plano de ação global de 
longo prazo para prevenir doenças como a gripe aviária H5N1, Mers, Ebola, Zika e talvez 
a Covid-19.  

Ligação 

Três quartos de todas as doenças infecciosas no mundo são de origem animal.  

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou que a ligação entre a saúde 
ambiental, humana e animal exige colaboração estreita, comunicação e coordenação 
entre setores relevantes e o painel é necessário para transformar a agenda em políticas 
concretas que salvaguardem a saúde das pessoas. 

Para o Chefe da OMS, a saúde humana não existe no vazio, nem os nossos esforços em 
proteger e promovê-la. 

A iniciativa vai funcionar mediante uma abordagem designada One Health, que reconhece 
ligações entre a saúde humana, animal e ambiental.  E defende a necessidade de 
abordagem de ameaças sanitárias por especialistas multe setoriais por forma a prevenir 
perturbações de sistemas agroalimentares. 

Transmissão  

Os primeiros passos incluem análises sistemáticas do conhecimento científico sobre os 
fatores de transmissão animal homem e vice-versa, o desenvolvimento de estudos de 
risco e quadros de supervisão, a identificação das lacunas de aptidão e o acordo sobre as 
boas práticas para prevenir e estar atento aos surtos zoonóticos. 

A Covid-19 é um lembrete claro que a colaboração entre setores é absolutamente 
necessária para a saúde global, notou a Diretora-Geral da Organização Mundial da Saúde 
Animal.  

A OIE e entidades parceiras fornecem perícia para desenvolver ciências baseadas em 
programas e estratégias da agenda One Health. O painel vai liderar a criação de uma nova 
agenda de pesquisa dinâmica e elaboração de recomendações baseadas em evidências 
para ações de caráter global, regional, nacional e local. 



Também serão levados em conta o impacto da atividade humana sobre o ambiente e o 
habitat selvagem, tendo como áreas críticas a produção e distribuição de alimento, 
urbanização e desenvolvimento de infraestruturas, viagem internacional e comercio.   

Tripla crise 

As atividades que conduzem a perda da biodiversidade e alterações climáticas e as que 
aumentam a pressão sobre a base dos recursos naturais também podem conduzir a 
doenças de origem animal. 

Para a diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, é preciso compreender que a saúde 
do homem, animal e o planeta andam de mãos dadas para acabar com a crise planetária 
de alterações climáticas, perda da biodiversidade e poluição que ameaçam a paz e 
prosperidade mundiais. 

Os especialistas acreditam que o painel vai ajudar a entender melhor as raízes e a 
propagação da doença para alertar os decisores a prevenirem, a longo prazo, os riscos 
da saúde pública e querem que seja um exemplo de quebra de grupos específicos, 
pensamento sistêmico e diálogo aberto. 

*De Bissau para a ONU News, Amatijane Candé.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1751712  

 

OMS: mundo pode ter tido 1,2 milhão a mais de 
mortes por Covid em 2020 
Estimativas preliminares sugerem que o número total de mortes globais atribuíveis à 
pandemia de Covid-19 até o final de 2020 seja de pelo menos 3 milhões, 
representando mais 1,2 milhão de mortes do que o número relatado oficialmente, de 
1,8 milhão.  

A informação consta do novo relatório anual Estatísticas da Saúde Mundial, publicado esta 
sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS.  

Pandemia  

Segundo o relatório, os atuais 3,4 milhões de óbitos relatados à OMS são provavelmente 
uma subnotificação significativa, com números reais pelo menos 2 a 3 vezes maiores.  

Depois dos cálculos globais e regionais de excesso de mortalidade, a agência deverá 
publicar estimativas individuais para cada país ainda este ano.  



O relatório afirma que a pandemia representa grandes ameaças à saúde em todo o 
mundo e impede o progresso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, ODSs, e das metas do chamado “triplo bilhão”.  

Estas metas pretendem que mais 1 bilhão de pessoas tenham da cobertura universal de 
saúde, mais 1 bilhão de estejam protegidas contra emergências de 
saúde e mais  outro bilhão desfrutem de melhor saúde e bem-estar.  

Maior risco  

 Com 90% dos países relatando interrupções em serviços essenciais de saúde e 3% das 
famílias gastando mais de 25% de seu orçamento com cuidados médicos em 2015, o 
objetivo de cobertura universal enfrenta agora mais desafios.   

A crise também teve um maior impacto em populações vulneráveis, com aqueles que 
vivem em ambientes superlotados em maior risco.  

A OMS alerta ainda para a falta de dados desagregados, como diferenciação entre homens 
e mulheres. Apenas 51% dos países incluem dados deste tipo em suas estatísticas.  

A pesquisa apresenta os dados mais recentes sobre mais de 50 ODSs relacionados à 
saúde.  

A expectativa de vida global aumentou de 66,8 anos em 2000 para 73,3 anos em 2019. 
Já a expectativa de vida saudável passou de 58,3 para 63,7 anos.  

Tabaco  

Os maiores ganhos estão sendo obtidos em países de baixa renda, principalmente devido 
às rápidas reduções na mortalidade infantil e nas doenças transmissíveis.  

O consumo global de tabaco caiu 33% desde 2000, mas a obesidade adulta está 
aumentando. Em 2016, até um quarto das pessoas em países de alta renda estavam 
obesas.  

As doenças crônicas representaram agora sete das 10 causas de morte em todo o 
mundo.   

A OMS também anunciou uma nova parceria com a Microsoft e a Avanade para 
desenvolver um novo e moderno centro de informação sobre saúde, que deve melhorar o 
acesso, agilizar processos e fornecer estes dados como um bem público 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1751442 

 

 



 

Explorando co-benefícios: construção de resiliência 
centrada na comunidade em tempos de Covid-19 

Como a Covid-19 continua a afetar as comunidades em todo o mundo, as organizações 
humanitárias e de desenvolvimento precisam adaptar nossa maneira de trabalhar. Este 
estudo de caso da Cruz Vermelha nas Filipinas mostra como os programas podem ser 
adaptados para responder às necessidades agudas das comunidades em relação à Covid-
19, mantendo um foco vital na resiliência às inundações. 

por Jonathan Ulrich 

As necessidades das comunidades aumentaram quando a pandemia atingiu as Filipinas 

Certamente, as pessoas em todo o mundo se lembrarão de 2020 por muito tempo e as 
Filipinas não são exceção a isso. 
 
O Coronavirus, as restrições associadas à mobilidade e os compromissos face a face e os 
impactos socioeconômicos da pandemia também atingiram as Filipinas e as comunidades 
em Pangasinan, onde trabalhamos arduamente como parte da Zurich Flood Resilience 
Alliance . 
 
Reconhecendo a necessidade de abordar esses impactos e preparar as comunidades para 
a pandemia, nossa equipe da Cruz Vermelha Filipina e da Federação Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho adaptou nosso plano de trabalho, intervenções e 
atividades em resposta à crise atual. 
 
Ao fazer isso e responder às necessidades e preocupações imediatas das comunidades, a 
equipe não perdeu de vista o foco do programa na resiliência às enchentes. 

Identificar e implementar intervenções com co-benefícios 

Em vez disso, exploramos e implementamos intervenções que têm co-benefícios para a 
preparação para uma pandemia e resiliência a inundações. 
 
Para isso, a equipe aproveitou os insights obtidos com a Medição de 
resiliência a inundações para comunidades (FRMC). 
 
Eles já haviam identificado saúde, higiene e saneamento como áreas-chave para 
intervenção com base nos resultados e planos do FRMC. Considerando a necessidade 



premente de preparação e resposta à pandemia, decidimos implementar essas atividades 
mais cedo e adaptá-las para apresentar mensagens e práticas específicas da Covid-19. 

Apoio psicossocial para agentes comunitários de saúde 

Depois que as atividades nas comunidades-alvo do projeto da Aliança foram suspensas 
por três meses devido à Quarentena da Comunidade Aprimorada declarada pelo governo, 
a equipe local da Cruz Vermelha em Pangasinan voltou às comunidades no início de julho 
para reiniciar nossa resiliência a inundações trabalhos. 
 
A equipe aproveitou a oportunidade para abordar os impactos psicossociais das crises. 

O vírus, bloqueios e impactos secundários sobre, por exemplo, meios de subsistência 
criam incerteza e angústia. Isso pode levar ao pânico, depressão, ansiedade e transtorno 
de estresse pós-traumático. Para enfrentar esses impactos, a equipe da Cruz Vermelha 
organizou sessões de apoio psicossocial com chefes de aldeia, membros dos conselhos de 
aldeia e pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia. 
 
Embora as sessões tenham como objetivo ajudar as pessoas a lidar com a situação atual, 
aumentar a conscientização sobre os problemas psicossociais e como resolvê-los também 
beneficiará os profissionais de saúde e membros da comunidade quando enfrentarem 
situações de crise semelhantes no futuro, por exemplo, durante enchentes. 

Promoção da higiene e distribuição de kits de higiene 

No final de agosto, a equipe de resiliência às enchentes voltou às comunidades para 
distribuir quase 1.200 kits de higiene para famílias e famílias vulneráveis. A distribuição foi 
acompanhada por atividades de conscientização e promoção da higiene, como 
demonstração de lavagem adequada das mãos para prevenir a propagação de Covid-19 e 
outras doenças. 

“Construir uma cultura de boas práticas de higiene em meio à pandemia salvará vidas e 
combaterá o vírus. A situação é um lembrete de que ser saudável começa com 
limpeza. Podemos eliminar microorganismos que podem prejudicar nosso corpo por meio 
da lavagem das mãos, manuseio adequado dos alimentos, saneamento ambiental e 
gerenciamento adequado de resíduos. ” 

Coordenador de Programa Local 

Isso não se aplica apenas à Covid-19, mas pode ajudar a conter a disseminação de doenças 
transmissíveis por água e vetores, como cólera ou dengue, cuja transmissão pode ser 
aumentada pelas enchentes. 

Treinamento para grupos de voluntários baseados na comunidade 



Já no início de 2020, grupos de voluntários baseados na comunidade chamados RC143 
Volunteers foram estabelecidos como parte do programa de resiliência a enchentes. 
 
Essas redes de voluntários têm como objetivo fortalecer a coesão social, construir capital 
social e humano e capacitar as comunidades para que se organizem durante 
desastres. Uma vez bem estabelecidos, treinados e totalmente funcionais, eles podem ser 
mobilizados para construir resiliência a inundações e responder a outras crises como a 
pandemia de coronavírus. 
 
Durante a segunda metade do ano, os voluntários que se inscreveram no programa RC143 
receberam treinamento em primeiros socorros para aumentar seus conhecimentos e 
habilidades em resposta a emergências. Um total de 181 voluntários foram treinados por 
instrutores do capítulo Pangasinan da Cruz Vermelha Filipina. 

Criação de co-benefícios e construção de coesão social 

Claramente, a maioria das comunidades enfrenta não apenas um, mas riscos crescentes, 
como ilustra a pandemia. Mesmo antes da Covid-19, as comunidades nas Filipinas 
enfrentavam vários riscos de, por exemplo, tufões, inundações, terremotos e erupções 
vulcânicas. Embora o foco da Aliança seja nas inundações, muitas vezes elas servem como 
um ponto de entrada para intervenções e atividades que criam resiliência a ameaças 
múltiplas. 
 
Os exemplos acima mostram como as intervenções e atividades do programa de 
resiliência a inundações ajudam as comunidades a se preparar e responder à pandemia de 
Covid-19 em andamento, ao mesmo tempo em que abordam lacunas na resiliência a 
inundações que foram identificadas através do FRMC. 
 
Conhecimento e habilidades de primeiros socorros, maior consciência sobre problemas 
psicológicos e como resolvê-los e melhores práticas de higiene são essenciais para 
combater o coronavírus e também podem ser aproveitados por membros da comunidade 
durante enchentes e outros desastres. 
 
Além desses co-benefícios imediatos, essas intervenções também apóiam um 
componente central de nosso programa de resiliência a enchentes: organização social e 
coesão. 
 
Particularmente, em tempos em que o distanciamento físico pode levar ao 
distanciamento social, é importante construir capital social por meio de atividades 
conjuntas e do estabelecimento de grupos de voluntários baseados na comunidade. 

Trabalhar em estreita colaboração com as pessoas e comunidades não envolve apenas a 
entrega de bens e serviços, mas também a compaixão e o cuidado. 



Os desastres, sejam pandemias ou inundações, deixam as pessoas preocupadas e 
ansiosas. 

Isso torna ainda mais importante construir relacionamentos de confiança. Se as pessoas e 
as comunidades sentirem que as organizações estão lá para apoiá-las durante seu 
sofrimento, isso beneficiará a comunidade, sua equipe e os objetivos do programa no 
futuro. 

FONTE:https://floodresilience.net/blogs/exploring-co-benefits-community-centred-resilience-building-in-
times-of-covid-19/ 

 

Determinantes da adesão às medidas COVID-19 entre a 
população belga: uma aplicação da teoria da motivação de 
proteção 

Este estudo avaliou até que ponto a população em geral da Bélgica aderiu às medidas do 
COVID-19 e quais determinantes foram associados à adesão. Desde o início do surto de 
COVID-19, o governo belga implementou várias medidas de prevenção e controle de 
infecções. As percepções da ameaça representada pela COVID-19 para os indivíduos, suas 
famílias e amigos, e para a sociedade em geral, são fundamentais para motivar a mudança 
de comportamento. Para aumentar a eficiência e eficácia da adesão ao IPCM, é 
necessário um melhor entendimento sobre o que os cidadãos sabem sobre o IPCM, se 
eles entendem as medidas que são impostas pelas autoridades, como eles percebem 
essas medidas e os riscos relacionados ao COVID-19, e se eles aderem às medidas. 

O estudo conclui que a adesão às medidas é fortemente influenciada pela utilidade 
percebida das medidas e pela capacidade pessoal percebida para aderir. Em contraste, a 
gravidade percebida e a vulnerabilidade não mostraram associação com a adesão. Isso 
influencia como a comunicação de risco em relação ao COVID-19 deve ser idealmente 
realizada, com uma ênfase mais forte em ajudar as pessoas a entender por que as 
medidas implementadas são úteis e como podem ser colocadas em prática, mais do que 
em aumentar os apelos ao medo. 

FONTE:https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-021-00565-9 

 

O que a ciência diz sobre o levantamento de mandatos de 
máscara 



Com a queda das taxas de COVID e o aumento da vacinação, os Estados Unidos e outros 
lugares estão removendo alguns requisitos para coberturas faciais. Eles estão se 
movendo muito rápido? 
Uma placa ainda está afixada na porta da frente da Wolfeboro Food Co-op que diz: 
“Máscaras faciais necessárias”. Até recentemente, outra placa estava pendurada 
diretamente abaixo dela, explicando como o mercado de New Hampshire estava seguindo 
a política federal. 

Erin Perkins, gerente da loja, removeu a segunda placa em 14 de maio - um dia após os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciarem que 
indivíduos totalmente vacinados, na maioria das situações, não precisam mais usar 
máscara. “Não estávamos esperando isso”, diz Perkins. “Isso nos coloca em uma posição 
precária. Não íamos começar a perguntar às pessoas se elas foram vacinadas ou não. ” 

New Hampshire foi o último estado da Nova Inglaterra a tornar obrigatório o uso de 
máscara em público para reduzir a disseminação do coronavírus SARS-CoV-2. E em 16 de 
abril, foi o primeiro na região a suspender esse mandato, juntando-se a vários outros 
estados do país que estavam afrouxando suas restrições relacionadas à 
pandemia. Cidades e empresas em New Hampshire ainda podiam definir suas próprias 
políticas, e Perkins não se sentia confortável em mudar as coisas imediatamente. Mesmo 
depois que o CDC anunciou suas diretrizes mais recentes - apenas duas semanas depois de 
comunicar que as pessoas vacinadas deveriam continuar a se mascarar em ambientes 
fechados - Perkins não se sentia pessoalmente confortável com pessoas sem máscara em 
sua loja. Ela também sabe que vários clientes têm sistemas imunológicos 
comprometidos, e pesquisas emergentes sugerem que as pessoas nesse grupo ainda 
correm risco mesmo após a vacinação1 . 

“Até que nos sintamos melhor com o estado das coisas - até que os números façam um 
pouco mais de sentido para nós, decidimos esperar”, diz ela, mesmo que isso signifique 
lidar com clientes irritados. 

Anne Hoen, epidemiologista do Dartmouth College, nas proximidades de Hanover, pode 
entender a cautela de Perkins. Ela diz que as mudanças estaduais e federais 
provavelmente foram um pouco prematuras. Hoen trabalha em New Hampshire, mas 
mora do outro lado da fronteira em Vermont, onde um mandato de máscara interna em 
todo o estado permaneceu em vigor até meados de maio, apesar de Vermont ter uma 
taxa mais baixa de hospitalizações do que praticamente qualquer outro lugar do país. Na 
esteira do anúncio do CDC, o governador de Vermont, Phil Scott, relaxou o mandato para 
indivíduos totalmente vacinados. 

As políticas enfraquecidas estão em desacordo com as de muitos outros países. A 
Alemanha reforçou seus requisitos de máscara no final de abril, por exemplo. Estava 



enfrentando uma desaceleração nas taxas de vacinação e um aumento nos casos. A 
Espanha apertou suas exigências no final de março. 

A evidência é clara de que as máscaras reduzem as mortes de COVID-19, mas quase um 
ano e meio após o início da pandemia e com a cobertura de vacinação aumentando em 
muitos lugares, os cientistas e autoridades de saúde pública ainda estão lutando para 
fazer com que as pessoas - principalmente as não vacinadas - usem máscaras nos 
momentos apropriados. O uso médio de máscaras nos Estados Unidos está diminuindo 
desde meados de fevereiro. Enquanto isso, as taxas de infecção em alguns lugares 
aumentaram. Uma colcha de retalhos de políticas e mensagens contraditórias de políticos 
e funcionários de saúde pública resultou em confusão, consternação e uma confusão de 
dados para interpretar. “Estamos em todo o mapa”, diz Monica Gandhi, uma médica 
infectologista da Universidade da Califórnia, em San Francisco. “Esse tem sido o problema 
de toda esta pandemia. Temos inventado à medida que avançamos. ” 

Foi só no final de abril, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos finalmente fez 
uma distinção entre o uso de máscara interna e externa em suas recomendações, embora 
a ciência tenha deixado claro por meses que o risco de transmissão era muito menor em 
ambientes externos 2 . E agora, depois que o CDC divulgou sua última revisão, a diretora 
da agência Rochelle Walensky observou que poderia mudar sua orientação de máscara 
mais uma vez. Hoen e outros epidemiologistas alertam que é muito difícil restabelecer 
uma regra depois que ela foi revogada. 

O uso de máscaras continuará para esta pandemia, e é provável que se torne uma 
resposta comum a surtos futuros. Portanto, os pesquisadores estão tentando entender o 
que a ciência diz sobre como encorajar as pessoas a usá-los. Conforme a pandemia COVID-
19 entra em uma nova fase, cientistas de todo o mundo estão acessando os dados 
acumulados e perguntando o que torna algumas políticas mais eficazes do que outras, e 
investigando quando e como elas precisam mudar. 

Gandhi está entre aqueles que enfatizam que as mensagens por máscara devem evoluir à 
luz do aumento das taxas de vacinação. As autoridades deveriam começar a relaxar as 
restrições para dar esperança às pessoas e motivar a vacinação, diz ela. Mas as mudanças 
precisam ser feitas com cuidado. 

Mais ou menos na mesma época em que New Hampshire rescindiu sua regra, por 
exemplo, os casos de COVID-19 na Índia começaram a aumentar . Os mandatos rígidos das 
máscaras foram refreados na primeira onda de infecções do país em setembro 
passado. Mas, à medida que os números do COVID-19 ficaram sob controle, menos 
pessoas usaram máscaras e muitos compareceram a grandes reuniões. A doença 
rapidamente ganhou vantagem. O país agora está lutando para fazer as pessoas 
vacinarem e usarem máscaras novamente. 



“Usar máscaras provavelmente deve ser uma das últimas coisas que paramos de fazer”, 
diz Hoen, acrescentando que ela espera que nenhum outro país esteja procurando 
orientação nos Estados Unidos. 

Máscaras e mandatos 

O caso de mandatos de máscara foi apresentado relativamente no início da pandemia. Em 
6 de abril de 2020, a cidade de Jena, na Alemanha, se tornou uma das primeiras 
comunidades do mundo a exigir que as pessoas usassem máscaras em público. Thomas 
Nitzsche, o prefeito da cidade, diz que passou duas noites sem dormir antes de a política 
entrar em vigor. “Não sabia se o público obedeceria”, diz ele. "Felizmente, eles fizeram." 

Os pesquisadores estimam que os novos casos na cidade, onde vivem cerca de 110.000 
pessoas, caíram cerca de 75% durante os 20 dias após a entrada em vigor da regra 3 . 

Mas não foi tão simples quanto apertar um botão um dia e colher os frutos. Estão 
surgindo evidências de que, embora um mandato possa ser uma medida poderosa, 
mensagens e modelos de papel eficazes são cruciais para a compreensão do público. 

Nos dias que antecederam a ordem em Jena, as autoridades municipais lançaram uma 
campanha para dar à população local uma ideia do que estava por vir. Cartazes pela 
cidade declaravam “ Jena zeigt Maske ” (“Jena mostra máscara”), e Nitzsche posou para 
fotos em um bonde da cidade usando uma máscara. 

Defender as máscaras, e torná-las obrigatórias desde o início, foi uma jogada de bom 
senso para Nitzsche. Enquanto isso, as políticas de máscara na maior parte do estado 
vizinho da Turíngia e em outras partes da Alemanha ficaram para trás. Lá, as autoridades 
geralmente adotavam mandatos apenas depois que a contagem de casos 
aumentava. Embora não tenha havido novos casos de COVID-19 em Jena cinco dias após a 
implementação do mandato da máscara, por exemplo, o vírus continuou a se espalhar nas 
proximidades de Erfurt, a capital do estado, e desacelerou apenas depois que uma 
exigência de máscara foi imposta, de acordo com um preprint estudo 4 por líderes de 
saúde pública em Jena. 

Foi uma história semelhante em todo o mundo, com algumas exceções. A China e outras 
nações asiáticas rapidamente adotaram políticas de máscaras que provavelmente 
evitaram a disseminação em grande escala da doença. Nitzsche diz que se inspirou 
pessoalmente na República Tcheca, que começou a exigir máscaras em certos locais 
públicos em meados de março de 2020. 



Klaus Wälde, economista da Universidade Johannes-Gutenberg Mainz, na Alemanha, diz 
que o resto do país deveria ter seguido o exemplo de Jena. Mas os mandatos de máscara 
assíncrona em toda a Alemanha - e em outros lugares - forneceram a Wälde e outros uma 
oportunidade única. 

Ele e seus colegas usaram dados de 401 regiões da Alemanha para estimar o efeito dos 
mandatos de máscara na transmissão do SARS-CoV-2 3 . Eles aproveitaram a variação 
regional para criar controles artificiais e estimaram o que teria acontecido se a 
intervenção não tivesse sido implementada. A conclusão de sua equipe: exigir que as 
pessoas usem máscaras faciais diminui a taxa de crescimento diário de casos COVID-19 
relatados em mais de 40%. A abordagem dos economistas foi “inteligente”, diz 
Hoen. “Isso aumenta o conjunto de evidências de que as máscaras funcionam.” 

Em um estudo semelhante nos Estados Unidos, publicado em 5 de janeiro , os 
pesquisadores descobriram que um mandato nacional para os funcionários usarem 
máscaras no início da pandemia poderia ter reduzido a taxa de crescimento semanal de 
casos e mortes em mais de 10 pontos percentuais no final de abril 2020. O estudo sugere 
que isso poderia ter reduzido as mortes em até 47% (ou quase 50.000) em todo o país até 
o final de maio do ano passado. Outra pré-impressão, publicada em outubro, vinculava 
mandatos de máscara com uma redução semanal de 20–22% em casos COVID-19 no 
Canadá 6 . 

Ainda assim, os dados dos EUA sugerem que a regulamentação por si só pode não ter sido 
suficiente para produzir um benefício com as máscaras. Em uma pesquisa com mais de 
350.000 pessoas, publicada em março deste ano, o uso de máscara auto-relatado 
aumentou separadamente dos mandatos governamentais de máscara 7 . Os mandatos 
têm um efeito, “mas quando olhamos para eles, era realmente o comportamento da 
população que era uma medida melhor”, diz John Brownstein, epidemiologista da Harvard 
Medical School em Boston, Massachusetts, e coautor do estudo. “Há uma diferença entre 
a política governamental e a adesão da comunidade.” 

A pesquisa se baseia em evidências de centenas de estudos observacionais e de 
laboratório, que descobriram que as máscaras protegem tanto o usuário quanto as 
pessoas ao seu redor . As máscaras podem bloquear as partículas virais que se deslocam 
em gotículas e aerossóis. E um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, 
publicado em fevereiro, sugere ainda que a umidade que se acumula dentro de uma 
máscara pode ajudar a fortalecer as defesas dos pulmões contra patógenos 8 . 

Ainda assim, o debate sobre a eficácia das máscaras, e se elas continuam ou não sendo 
necessárias, continua. O que será necessário para que as pessoas usem máscaras em 
países que ainda as impõem e, nos Estados Unidos, se as infecções surgirem 
novamente? O que motivará os não vacinados em todos os lugares a se disfarçar, 



especialmente à medida que a fadiga pandêmica continua a aumentar? Alguns 
pesquisadores buscaram lições de crises anteriores. 

Barreiras de proteção 

No início da epidemia de HIV-AIDS na década de 1980, as autoridades de saúde pública 
enfrentaram um grande desafio ao tentar retardar a propagação do vírus. O problema não 
era necessariamente convencer as pessoas de que uma barreira física - neste caso, um 
preservativo - poderia prevenir a infecção. “Não acho que a questão era tanto sobre o 
nível de proteção, mas sobre a percepção do risco”, disse Ronald Valdiserri, 
epidemiologista da Emory University em Atlanta, Geórgia. Enquanto os homens 
homossexuais nas costas leste e oeste dos Estados Unidos não podiam ignorar as mortes 
generalizadas na comunidade gay no início da epidemia, muitos heterossexuais viam o HIV 
/ AIDS como uma "doença gay" e não se consideravam em risco de infecção, diz ele. 

Os primeiros dias do COVID-19 traçaram um paralelo trágico em muitos lugares. “Você 
fazia as pessoas pensarem: 'Bem, você sabe, isso não é algo que vai afetar minha 
comunidade, ou minha cidade, ou meu bairro. Então, por que eu deveria usar uma 
máscara? '”, Diz Valdiserri, que é coautor de um artigo sobre como as lições da pesquisa 
sobre a promoção do uso de preservativo durante o início da epidemia de HIV podem 
informar a política de máscara facial 9 . “Como qualquer comportamento humano, é mais 
complexo do que dizer: 'Você deve fazer isso.'” 

Os esforços da saúde pública para combater o HIV-AIDS giram em torno de adaptar a 
mensagem do uso do preservativo e sua distribuição a diferentes populações. Entre as 
trabalhadoras do sexo na África Subsaariana, seus pares provaram ser os melhores porta-
vozes. Jogadores de futebol populares têm comercializado com sucesso o uso de 
preservativos para homens. Quando o HIV se espalhou por São Francisco e Nova York no 
início dos anos 1980, uma campanha eficaz incluiu um homem gay atraente se 
comunicando com outros gays e tornando os preservativos “divertidos e sexy”, diz Susan 
Hassig, epidemiologista de doenças infecciosas na Tulane University em Nova Orleans. 

Mas será que as máscaras podem ser divertidas ou sexy? Embora não tenha havido um 
estudo formal sobre a eficácia do marketing de máscara, a ideia pode não ser 
rebuscada. Instruções para criar máscaras divertidas para crianças são fáceis de encontrar, 
assim como lojas que vendem máscaras deslumbrantes para adultos. No Grammy Awards 
em Los Angeles, Califórnia, em março, as estrelas chamaram a atenção com máscaras que 
combinavam com suas roupas. 

Helene-Mari van der Westhuizen, cientista de saúde pública da Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, lamenta como as primeiras diretrizes do COVID-19 enquadravam as 
máscaras como "estéreis e assustadoras" - objetos médicos que exigiam manuseio e uso 



específicos, incluindo temperaturas específicas para lavagem . “As máscaras de tecido e a 
moda associada trouxeram alegria e uma sensação cotidiana ao uso da máscara. Isso 
contribuiu para sua aceitabilidade ”, diz van der Westhuizen, coautor de um artigo 
argumentando que as políticas deveriam considerar o mascaramento como um 
comportamento social, não médico 10 . 

Equilíbrio e nuances ainda são importantes: as máscaras precisam funcionar. “As máscaras 
com válvulas tornaram-se muito na moda”, acrescenta ela, embora permitam a 
propagação de partículas de vírus de pessoas infectadas. “Esse é um exemplo de moda 
que deu errado”, diz van der Westhuizen. 

Para complicar ainda mais o uso da máscara, está o fato de que as máscaras não são todas 
criadas da mesma forma. Máscaras de pano simples "farão um bom trabalho em proteger 
os outros de você, mas não necessariamente farão um ótimo trabalho em protegê-lo dos 
outros", diz Jeremy Howard, um cientista pesquisador da Universidade de San Francisco, 
coautor de um Revisão de janeiro sobre máscaras 11 . No outro extremo, as máscaras N95 
de grau médico podem ser um exagero, diz ele. Eles são testados com pressões de ar 
muito mais elevadas do que a respiração normal. Embora protejam o usuário, ele 
recomenda as máscaras KN95 amplamente disponíveis e mais confortáveis. 

“É hora de mensagens diferenciadas”, acrescenta Gandhi, que foi coautor de uma análise 
separada sobre a eficácia de várias máscaras faciais em 12 de janeiro. Ela diz que a 
Alemanha fez a coisa certa ao especificar máscaras aceitáveis em suas 
mensagens. Máscaras de tecido não são mais suficientes para cumprir o mandato em 
Jena, ou em qualquer parte do país. Em janeiro, a Alemanha começou a exigir máscaras de 
grau médico ou cirúrgico em espaços públicos. O país, que ficou atrás dos Estados Unidos 
nas taxas de vacinação, atualizou ainda mais sua regra em abril, obrigando as máscaras 
N95 ou KN95 no transporte público. O país está distribuindo máscaras para pessoas que 
correm alto risco de doenças e para aqueles que não podem pagar por elas. E os líderes 
estão reforçando seu uso. “Se você não usar máscara, será multado”, diz Nitzsche. "Ou as 
pessoas começarão a olhar para você." 

Mudança cultural 

A Coreia do Sul está entre os países do Leste Asiático que tiveram uma vantagem inicial no 
Ocidente. Uma cultura pré-existente de uso de máscara reforçou a adoção rápida e 
generalizada após o surgimento de COVID-19 - um contraste gritante com as nações 
ocidentais, onde até mesmo funcionários de saúde pública da Organização Mundial de 
Saúde e do CDC dos EUA estavam inicialmente dissuadindo seu uso, descrevendo como 
inúteis ou mesmo prejudiciais. 



A cultura faz a diferença, diz Hong Bin Kim, que estuda medicina interna e doenças 
infecciosas na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Seul e é autor de um 
artigo que detalha o uso de máscaras na Coreia do Sul 13 . O trabalho de Bin também 
destaca a importância dos líderes serem modelos para o público. Políticos e médicos 
desempenharam esse papel em seu país, assim como Nitzsche e funcionários da saúde 
pública fizeram em Jena. 

Embora seja improvável que os Estados Unidos e outras nações ocidentais adotem o 
mesmo nível de uso de máscara além desta pandemia, van der Westhuizen prevê que se 
tornará muito mais comum e aceitável do que antes. “É realmente notável como esse 
novo hábito se espalhou”, diz ela. “Ganhamos uma ferramenta preventiva valiosa.” 

Ela está se referindo a mais do que COVID-19 e suas variantes, ou mesmo influenza. A 
tuberculose, por exemplo, tem sido uma das principais causas de morte na África do Sul e 
um foco de longa data de sua pesquisa. Embora os dados mostrem que as máscaras 
podem ajudar no controle da disseminação dessa doença, as normas sociais e o estigma 
têm impedido sua adoção 14 . Quando as diretrizes iniciais do COVID-19 sugeriram que 
apenas pessoas com sintomas precisavam usar máscaras, ela diz, seus pensamentos 
imediatamente foram para a tuberculose, pela qual as autoridades de saúde pública 
fizeram concessões semelhantes. Felizmente, as recomendações de máscara 
evoluíram. “A pandemia quebrou o estigma anterior”, diz van der Westhuizen. 

Hassig é lembrado de outras intervenções de saúde pública. O uso do cinto de segurança 
em veículos chegou aos Estados Unidos e ao Reino Unido como recomendação, depois 
virou lei, por exemplo. Por fim, a polícia começou a multar aqueles que não cumpriam a 
lei e usar o cinto de segurança tornou-se a norma. “Muito raramente uma intervenção de 
saúde pública acaba sendo amplamente aceita sem algum tipo de mecanismo de 
fiscalização”, diz Hassig, que ainda usa máscara apesar de estar totalmente vacinado, em 
parte para incentivar o uso da máscara. 

Perkins, enquanto isso, precisa policiar seus clientes na zona rural de New Hampshire - 
uma tarefa desafiadora sem o apoio de um mandato estadual ou federal. Pelo menos uma 
vez por dia, ela diz, ela recebe um cliente que pergunta por que a loja ainda exige 
máscaras. Um homem até decidiu ir embora em vez de colocar a máscara grátis que ela 
lhe ofereceu. “As pessoas ficam perguntando 'por que, por quê, por quê, por 
quê?' Algumas pessoas têm sentimentos muito fortes sobre isso ”, diz Perkins. “Eu sempre 
digo às pessoas que esta é a nossa política no momento. Isso vai mudar quando sentirmos 
que está tudo bem para fazer isso. ” 

FONTE:https://doi.org/10.1038/d41586-021-01394-0 

 



 

Documento de Posição: Colaboração em Proteção à 
Criança e Educação em Emergências 
 
Publicação do documento de posicionamento sobre a colaboração em matéria de 
proteção e educação infantil em situações de emergência em espanhol. Neste 
documento, a Alliance e o INEE apresentam as evidências que apoiam a colaboração e 
integração entre os setores, fornecendo uma base lógica para o trabalho intersetorial com 
base no bem-estar infantil e no desenvolvimento holístico. O documento inclui um 
resumo dos desafios e oportunidades e faz recomendações claras para uma colaboração 
sistemática e planejada. 
 
A Aliança e o INEE apelam aos doadores e agências de implementação para considerarem 
a sua abordagem à concepção, financiamento e implementação de programas de 
proteção e educação da criança e para avançarem para modelos de programação conjunta 
ou integrada, colocando o bem-estar das crianças e o desenvolvimento saudável no centro 
de suas abordagens. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/CPHA%20-%20EIE%20Position%20Paper%20-
%20Spanish%20V3.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=fe8aa55bed-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-
09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-fe8aa55bed-25743853 

 

 

Relatório Global sobre Deslocamento Interno (2021): 
Deslocamento interno em um clima em mudança 

O Relatório Global do IDMC sobre Deslocamento Interno é o repositório oficial de dados e 
análises sobre deslocamento interno. O GRID deste ano discute a relação entre mudança 
climática, desastres e deslocamento, e apresenta boas práticas de todo o mundo no 
avanço de políticas, redução do risco de deslocamento e resposta eficaz. 

 Parte 1 - Deslocamento interno em 2020 apresenta dados atualizados e análises de 
deslocamento interno em nível global. Dados e atualizações contextuais estão 
incluídos nas visões gerais regionais e nos destaques do país. 

 Parte 2 - Deslocamento interno em um clima em mudança discute a importância 
de evidências sólidas e abordagens promissoras para lidar com o deslocamento de 



desastres e reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas sobre os 
deslocados internos. 

FONTE;https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf 

 

 

Proposta de projeto REACHOUT selecionada pela UE 

A Deltares e os Serviços de Adaptação ao Clima (CAS) enviaram uma proposta de projeto 
importante para a chamada de acordo verde H2020 da UE em janeiro. Essa proposta 
REACHOUT já foi selecionada.  

O assunto é Desenvolvimento de produtos e serviços para o usuário final para todas as 
partes interessadas e cidadãos, apoiando a adaptação e mitigação do clima. Este projeto 
de 5 milhões de euros terá a duração de 3,5 anos e provavelmente terá início em 1 de 
outubro. Além de Deltares e CAS, o consórcio é composto pelos seguintes parceiros 
holandeses: SWECO, IVM (VU), Resilient City Network, C40 e o fundo de pensão APG. Os 
outros parceiros são Technalia (Espanha), Ecologic (Alemanha), Sendszimir Foundation 
(Polônia), University College Cork (Irlanda), NGI (Noruega) e CMCC (Itália). Também 
participam seis municípios europeus: Cork, Lillestrom, Milan, Gdynia, Logroño e Atenas. 

Objetivo 

O objetivo do REACHOUT é contribuir para 'vias de desenvolvimento urbano resilientes 
ao clima': o desenvolvimento de cidades resilientes, neutras para o clima e 
adaptáveis. Para conseguir isso, planejamos desenvolver uma 'caixa de ferramentas 
Triple-A' em seis centros urbanos. Esses municípios atuarão como motores para uso 
posterior na região e nas cidades envolvidas com a Rede de Cidades Resilientes e 
C40. Nenhum City Hub da Holanda está participando, mas estamos trabalhando com 
nosso parceiro APG para ver como as ferramentas e os dados podem apoiar o 
desenvolvimento de investimentos robustos para o clima no setor financeiro. 

Abordagem Triple-A 

A abordagem Triple-A se inspira nas três primeiras ambições do Plano Delta de Adaptação 
Espacial Holandês: 'descrever a vulnerabilidade' (teste de estresse), 'engajar-se em um 
diálogo de risco e planejar estratégias' e 'elaborar uma agenda de implementação' [AS2] 
. Essas ambições foram formuladas como uma abordagem de três etapas: 

 Análise: onde estão as vulnerabilidades e quais são os riscos? 



 Ambição: o que é prioritário e o que queremos alcançar? 
 Ação: como queremos fazer isso, com quais medidas? 

Plataformas de serviço de dados 

Para realizar análises e permitir a tomada de decisões nos City Hubs, utilizaremos 
diferentes plataformas de serviço de dados nacionais, regionais e europeias. Algumas das 
plataformas europeias de serviços de dados, nas quais a UE investiu fortemente, ainda são 
utilizadas de forma limitada. 

 

Caixa de ferramentas 

As etapas da abordagem Triple-A serão apoiadas por várias ferramentas. Essas 
ferramentas são projetadas para estabelecer conexões entre usuários e dados. As 
ferramentas serão testadas ao longo do projeto e desenvolvidas ainda mais nos seis 
centros da cidade. Tomaremos as ferramentas existentes, que são frequentemente o 
resultado de projetos anteriores da UE, como nosso ponto de partida, sempre que 
possível. Por fim, desenvolveremos uma caixa de ferramentas Triple-A. Essa será a 
principal entrega do projeto. 

Upscaling 

Expandiremos os resultados dos projetos-piloto nos seis City Hubs para várias cidades 
europeias que fazem parte da Resilient City Network e das redes C40. Dessa forma, 
esperamos que outras cidades da Europa adotem a abordagem Triple-A. Além disso, as 
plataformas de dados Copernicus e GEOSS e instituições da UE, como o JRC e a EEA, 
estarão estreitamente envolvidas no trabalho de aumento da escala. 

FONTE:https://www.deltares.nl/en/news/reachout-project-proposal-selected-by-eu/ 
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INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 


