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As ameaças biológicas são complexas e multifacetadas, como evidenciado pela pandemia 
COVID-19 em curso. Sua prevenção e combate eficazes requerem múltiplas linhas de ação 
colaborativa e coordenação intersetorial sustentada. Este artigo revisa as conclusões do 
JAMA de Graham Pearson de 1997artigo intitulado 'O papel complementar dos regimes de 
controle biológico de segurança e meio ambiente no século 21', levando em consideração os 
desenvolvimentos da política internacional que ocorreram nas últimas duas décadas. O 
artigo ressalta a utilidade do conceito de uma 'rede de prevenção' para elucidar a necessida-
de de interação contínua entre os regimes de biossegurança internacional  , a fim de garantir 
que as ciências da vida sejam usadas apenas para fins pacíficos. Os termos 'biossegurança' 
são usados para denotar o propósito principal dos dois regimes: o regime internacional de 
biossegurança visa prevenir a liberação não intencional (acidental) de patógenos e toxinas, 
incluindo doenças que ocorrem naturalmente, ao passo que o regime de biossegurança visa 
prevenir a liberação deliberada e o uso indevido de patógenos e toxinas. O artigo conclui 
recomendando passos práticos para fortalecer a implementação de todos os elementos da 
rede de prevenção e manter as normas contra o uso hostil das ciências da vida.

Introdução

Um artigo de 1997 intitulado 'O papel complementar dos regimes ambientais e Controle Bio-
lógico de segurança no 21 st Century' que apareceu no Journal of the American Medical 
Association (JAMA) argumentou que:
“À medida que nos aproximamos do século 21, há uma preocupação mundial cada vez maior 
com as doenças, sejam naturais ou deliberadas, em humanos, animais e plantas. Existem 2 
forças motrizes para os regimes de controle biológico multilateral: segurança internacional 
/ nacional e proteção ambiental. Com respeito a doenças causadas deliberadamente, essas 
forças aparentemente díspares se reforçam mutuamente, conforme demonstrado por movi-
mentos simultâneos para fortalecer a Convenção sobre Armas Biológicas e Tóxicas e a 
entrada em vigor da Convenção sobre Diversidade Biológica. Os futuros regimes de controle 
biológico multilateral baseados nesses desenvolvimentos ajudarão a segurança, prosperi-
dade e saúde da comunidade mundial ”[ 1 ].
Mais de duas décadas depois, é evidente, não apenas pela atual pandemia de COVID-19, que 
as ameaças biológicas, independentemente de suas origens, constituem uma grande preo-
cupação de segurança. Ameaças biológicas são complexas e multifacetadas e, portanto, sua 
prevenção e combate eficazes requerem múltiplas linhas de ação colaborativa e coorde-
nação intersetorial sustentada. É útil pensar nesta abordagem necessária como uma rede 
integrada e abrangente de prevenção em que os esforços voltados para prevenir a liberação 
acidental de agentes biológicos ou toxinas, incluindo doenças que ocorrem naturalmente e 
os esforços voltados para prevenir a liberação deliberada de agentes biológicos e as toxinas 
e o uso indevido das ciências da vida são complementares e se reforçam mutuamente. Este 
artigo revisa as conclusões do JAMA de 1997artigo tendo como pano de fundo o contexto de 
segurança internacional dinâmico, por um lado, e o panorama das ciências da vida em 
rápida evolução, por outro. Ao fazê-lo, destaca a utilidade do conceito de uma 'rede de pre-
venção' para elucidar a necessidade de interação contínua entre os regimes de biossegu-
rança internacional , a fim de garantir que as ciências da vida sejam usadas apenas para fins 
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pacíficos. Os termos 'biossegurança' e  são usados para denotar o propósito principal dos 
dois regimes: o regime de biossegurança internacional visa prevenir a liberação não inten-
cional (acidental) de patógenos e toxinas, incluindo doenças que ocorrem naturalmente, 
enquanto o regime de biossegurança visa prevenir a liberação deliberada e o uso indevido de 
patógenos e toxinas. O artigo examina a evolução do espectro de riscos biológicos nas últi-
mas duas décadas para dar conta do crescente reconhecimento da complementaridade da 
biossegurança para prevenir o uso indevido acidental ou deliberado das ciências da vida. Em 
seguida, apresenta o conceito de uma 'rede de prevenção' para delinear os elementos-chave 
dos regimes internacionais de biossegurança e biossegurança e destaca a necessidade de 
desenvolvimento de abordagens de implementação nacional integradas para o gerencia-
mento de ameaças biológicas. O artigo conclui recomendando medidas a serem tomadas 
para fortalecer a implementação de todos os elementos da teia de prevenção e manter as 
normas de que as ciências da vida e campos relacionados são usados apenas para fins pací-
ficos e em benefício da humanidade e do meio ambiente.

O espectro de riscos biológicos no século XXI

Os surtos de doenças são classificados como de ocorrência natural, acidentais e delibera-
dos. Tradicionalmente, cada tipo de doença tem sido tratado por um conjunto diferente de 
medidas preventivas: medidas de saúde pública são usadas para prevenir doenças que oco-
rrem naturalmente; medidas de biossegurança laboratorial são utilizadas para prevenir 
doenças resultantes de acidentes industriais e laboratoriais e / ou negligência; e biossegu-
rança, incluindo medidas de desarmamento, são usadas para prevenir doenças deliberadas. 
No entanto, determinar as origens de um surto de doença está longe de ser simples e, em 
certos casos, pode até ser impossível [ 2] O debate em curso sobre as origens do vírus 
SARS-CoV-2 é indicativo a este respeito. Em março de 2021, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicou o relatório de um estudo conjunto OMS-China realizado em janeiro-fevereiro 
de 2021 como parte dos esforços internacionais para identificar a origem do vírus e como ele 
foi introduzido no população humana [ 3 ]. De acordo com os resultados do relatório, a intro-
dução do vírus na população humana por meio de um hospedeiro intermediário é considera-
da uma via provável a muito provável, enquanto a introdução do vírus por meio de um inci-
dente de laboratório é considerada uma via extremamente improvável [ 3] O relatório foi 
recebido com reações mistas nos círculos científicos e políticos, especialmente porque 
levantou mais questões do que respondeu [ 4 ]. Em uma carta à revista Science , um grupo 
de cientistas proeminentes observou a necessidade de uma investigação que seja "transpa-
rente, objetiva, baseada em dados, incluindo ampla experiência, sujeita a supervisão inde-
pendente e gerida de forma responsável para minimizar o impacto dos conflitos de interesse 
”[ 5 ]. Esta chamada foi repetida pelas Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medi-
cina dos Estados Unidos (NASEM) em um comunicado emitido recentemente [ 6] A decla-
ração adverte contra os efeitos negativos de "desinformação, alegações infundadas e 
ataques pessoais a cientistas que cercam as diferentes teorias de como o vírus surgiu", 
observando que essas são inaceitáveis e correm o risco de minar a confiança do público na 
ciência e nos cientistas [ 6 ]. 

A doença não reconhece fronteiras e os sistemas globalizados de viagens, comércio e comu-
nicação internacionais podem transformar um evento local em uma crise global, como o 
SARS de 2004, os surtos de Ebola de 2014–2015 e a atual pandemia COVID-19 demonstra-
ram. . A resistência antimicrobiana, juntamente com o impacto das mudanças climáticas nos 
padrões de doenças e o ressurgimento de doenças evitáveis por vacinas, são sintomáticos 
dos desafios que a saúde pública global enfrenta [ 7] O progresso da biotecnologia nas últi-
mas décadas promete dar uma contribuição significativa para abordar algumas dessas 



questões, por exemplo, por meio da geração de novos medicamentos e terapêuticas. 
Também promete promover o desenvolvimento sustentável por meio do fornecimento de 
produtos e tecnologias que podem ajudar a reduzir a pegada ambiental da atividade 
humana, aliviar a pobreza e proteger a diversidade biológica [ 8 ].

Ao mesmo tempo, existem preocupações de que a difusão global de recursos de ponta em 
ciências da vida, como edição de genoma e biologia sintética, tanto dentro quanto fora dos 
ambientes de pesquisa tradicionais (por exemplo, surgimento de laboratórios comunitários 
e 'faça você mesmo' movimento da biologia) aumenta o risco de uso indevido acidental e 
deliberado de conhecimentos e materiais das ciências da vida contra humanos, animais ou 
plantas [ 9 ]. O advento dos avanços das ciências biológicas, a possibilidade de adquirir agen-
tes biológicos e toxinas por meio de mercados ilícitos on-line (por exemplo, Darknet) e o 
crescente acesso aberto ao conhecimento científico constituem desafios críticos de gover-
nança (e segurança) que dificilmente podem ser enfrentados através de uma abordagem 
tradicional de desarmamento apenas [ 10] A necessidade de um amplo conjunto integrado 
de políticas, regulamentos e medidas foi reconhecida e reconhecida pelos Estados Partes da 
Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas (BTWC), o principal acordo internacional que 
proíbe o desenvolvimento, armazenamento, aquisição e retenção de armas biológicas. As 
áreas de trabalho prioritárias incluem a análise e avaliação dos desenvolvimentos científi-
cos e tecnológicos relevantes para a Convenção; fortalecer a implementação nacional e 
aumentar o cumprimento das disposições da Convenção; aumentar as capacidades interna-
cionais e nacionais de preparação, resposta e assistência em caso de suposto uso de armas 
biológicas ou eventos biológicos suspeitos; e fortalecer a cooperação multilateral e a assis-
tência para a promoção do uso pacífico das ciências da vida [11 ]. A OMS também destacou a 
necessidade de uma abordagem integrada para combater doenças naturais, acidentais e 
deliberadas e recomendou que "as considerações para [combater] liberações deliberadas 
de agentes biológicos ou químicos devem ser incorporadas às infraestruturas de saúde 
pública existentes, em vez de desenvolver infraestruturas separadas . ” [ 12 ]

Uma teia de prevenção para biossegurança 

O conceito de uma 'rede de prevenção' originou-se no início dos anos 1990 para se referir ao 
conjunto de políticas, regulamentos e medidas complementares e que se reforçam mutua-
mente que precisam estar em vigor para combater o desenvolvimento e o uso de qualquer 
forma de armas biológicas e tóxicas e garantir que as ciências da vida sejam utilizadas 
apenas para fins pacíficos [ 13] Garantir que as ciências da vida não sejam acidental ou deli-
beradamente mal utilizadas e que surtos de doenças que ocorrem naturalmente sejam 
gerenciados de forma eficaz no século XXI requer o desenvolvimento de abordagens de 
implementação nacional que integrem os elementos dos regimes internacionais de biosse-
gurança e biossegurança. A teia de prevenção é uma ferramenta conceitual útil para enten-
der a necessidade de uma maior interação entre esses dois regimes. Promover tal entendi-
mento é essencial para fortalecer a interface saúde-segurança em nível local, nacional, 
regional e internacional; para promover a coordenação, comunicação e cooperação interse-
torial em caso de bioemergência; e para desenvolver mecanismos equilibrados para mitigar 
os riscos de uso duplo nas ciências da vida, sem sufocar a inovação.
O modelo aqui proposto (Fig.  1 ) delineia os principais elementos do regime internacional de 
biossegurança e do regime internacional de biossegurança, com base no objetivo principal 
de cada um dos dois regimes: se visa prevenir a liberação não intencional (acidental) de 
agentes biológicos e toxinas, incluindo doenças de ocorrência natural (biossegurança), ou se 
visa prevenir a liberação deliberada de agentes biológicos e toxinas (biossegurança).

FONTE:https://onehealthoutlook.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42522-021-00049-4 



Priorizando doenças zoonóticas usando uma abordagem multissetorial de Uma 
Saúde para a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CE-

As doenças zoonóticas representam uma ameaça significativa à saúde humana, animal e 
ambiental. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) suportou 
uma carga significativa de impactos de doenças zoonóticas. Para abordar as ameaças de 
doenças zoonóticas na CEDEAO, uma Priorização de Doenças Zoonóticas de Uma Saúde 
(OHZDP) foi realizada durante cinco dias em dezembro de 2018 para priorizar as doenças 
zoonóticas de maior preocupação regional e desenvolver as próximas etapas para abordar 
essas zoonoses prioritárias por meio de uma estratégia regional, multissetorial, de Uma 
Saúde aproximação.

Métodos

O Processo OHZDP usa um processo de priorização de métodos mistos desenvolvido pelos 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Durante o workshop 
OHZDP, representantes dos ministérios de saúde humana, animal e ambiental de todos os 
15 Estados Membros da CEDEAO usaram um processo transparente e igual para priorizar as 
doenças zoonóticas endêmicas e emergentes de maior preocupação regional que deveriam 
ser tratadas conjuntamente pelos ministérios da Saúde Um e outros parceiros . Depois que 
as doenças zoonóticas prioritárias foram identificadas, os participantes discutiram reco-
mendações e outras ações regionais para abordar as zoonoses prioritárias e promover a 
Saúde Única na região.

Resultados

Os Estados Membros da CEDEAO concordaram com uma lista de sete doenças zoonóticas 
prioritárias para a região - Antraz, Raiva, Ebola e outras febres hemorrágicas virais (por 
exemplo, febre de Marburg, febre de Lassa, febre do Vale do Rift, febre hemorrágica da 
Crimeia-Congo), gripe zoonótica, tuberculose zoonótica, tripanossomíase e febre amarela. 
Os participantes desenvolveram recomendações e outras ações regionais que poderiam ser 
tomadas, usando uma abordagem de Uma Saúde para abordar as doenças zoonóticas priori-
tárias em áreas temáticas, incluindo a colaboração e coordenação de Uma Saúde, vigilância 
e laboratório, resposta e preparação, prevenção e controle, desenvolvimento da força de 
trabalho e pesquisa .

Conclusões

A CEDEAO foi a primeira região a usar o Processo OHZDP para priorizar as doenças zoonóti-
cas de maior preocupação. Com as doenças zoonóticas prioritárias identificadas para a 
região, os Estados Membros da CEDEAO podem colaborar de forma mais eficaz para abordar 
as ameaças das doenças zoonóticas em toda a região usando uma abordagem de saúde 
única. O fortalecimento multissetorial de nível nacional e regional, os Mecanismos de Coor-
denação de Saúde Única permitirão aos Estados Membros da CEDEAO promover a Saúde 
Única e ter o maior impacto na melhoria dos resultados de saúde para pessoas e animais 
que vivem em um ambiente compartilhado.

F O N T E : h t t p s : / / o n e h e a l t h o u t l o o k . b i o m e d c e n t r a l . c o m / a r t i -
cles/10.1186/s42522-021-00055-6?ACSTrackingID=USCDC_1164-DM72320&ACSTrackingLabel=One%20Health%20Updat
e%3A%20See%20Recent%20One%20Health%20Work%20&deliveryName=USCDC_1164-DM72320



Ataques que usam patógenos animais podem ter consequências socioeconômicas, de saúde 
pública e de segurança nacional devastadoras. O setor pecuário tem algumas vulnerabilida-
des inerentes que o colocam em risco de propagação deliberada ou acidental de doenças. A 
crescente preocupação dos países com os riscos do agro terrorismo e do agro crime tem 
levado a esforços de preparação contra ataques potenciais. Um esforço internacional recen-
te é o lançamento de um projeto conjunto da OIE, FAO e INTERPOL em 2019 para construir 
resiliência contra o agro terrorismo e o agro crime visando a saúde animal com o apoio 
financeiro do Programa de Redução de Ameaças de Armas da Global Affairs Canada. Dada a 
importância de fortes sistemas de vigilância da saúde animal para uma resposta precoce e 
eficaz ao agro terrorismo e agro crime, o projeto usará a Ferramenta de Avaliação de Vigi-
lância da FAO (SET) e seu novo Módulo de Detecção de Biotreat para avaliar as capacidades 
dos países beneficiários de detectar eventos criminosos ou terroristas de saúde animal. 
Este artigo apresenta o desenvolvimento do novo Módulo de Detecção de Biotratias SET e 
como ele será usado para avaliar a vigilância de ameaças de doenças animais agro terroris-
tas e agro criminosas. O módulo será testado no início de 2021 e, uma vez finalizado, será 
usado pelos países beneficiários do projeto conjunto OIE-FAO-INTERPOL. Espera-se que os 
resultados das avaliações usando o SET e seu Módulo de Detecção de Biothreat forneçam 
uma linha de base a partir da qual os países possam desenvolver capacidade direcionada 
para vigilância de doenças animais, incluindo detecção precoce e investigação de potenciais 
eventos terroristas ou criminosos envolvendo patógenos animais zoonóticos e não zoonóti-
cos.
Antes da Convenção das Nações Unidas sobre Armas Biológicas (BWC) entrar em vigor em 
1975 [ 1 ], o estudo e o uso de patógenos animais como armas biológicas não eram excepcio-
nais. Países como os Estados Unidos, a ex-URSS, o Canadá, o Japão, a Alemanha e o Reino 
Unido buscaram programas de armas biológicas em vários pontos, que incluíam pesquisas 
sobre muitos patógenos animais que causam doenças como antraz, peste suína africana 
(ASF), brucelose, febre aftosa doença bucal (febre aftosa), mormo, doença de New Castle e 
peste bovina [ 2 , 3 ]. Hoje, a maioria dos países aderiu à Convenção que exige que todos os 
Estados Partes nunca desenvolvam, produzam, armazenem, adquiram ou retenham armas 
usando agentes biológicos ou toxinas [ 1] No entanto, especialmente após os ataques com 
antraz de 2001 nos Estados Unidos, aumentaram as preocupações com relação ao desenvol-
vimento e uso de armas biológicas por atores não estatais. Isso levou ao desenvolvimento da 
Resolução 1540 do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2004, que exige que todos 
os Estados Membros adotem leis e medidas eficazes para prevenir a proliferação de armas 
nucleares, químicas ou biológicas e seus meios de entrega por atores não estatais, em  par-
ticular para fins terroristas [ 4 ].

Embora raros, existem relatos ao longo da história de atores não estatais usando ou 
ameaçando usar agentes biológicos contra animais [ 2 , 3 , 5 , 6 ]. Esses atos, quando imple-
mentados para coagir objetivos político-sociais, são classificados como agro terrorismo, um 
subconjunto do bioterrorismo que visa especificamente a pecuária e a produção agrícola [ 3 
, 7 ]. Quando motivados por ganhos financeiros ou pessoais, esses atos deliberados são con-
siderados agro crimes [ 8] Os graves impactos econômicos, sociais, de saúde pública e de 
segurança de um grande surto de doença animal, as vulnerabilidades inerentes do setor 
pecuário e do comércio de animais exóticos e animais selvagens e as vantagens percebidas 

Informando o fortalecimento da resiliência: o Módulo de Detecção de Biotreat 
da Ferramenta de Avaliação de Vigilância (SET) da FAO ajudará a avaliar as 
capacidades nacionais para detectar o agro terrorismo e o agro crimeDEAO)



das armas biológicas em comparação com outras armas tornam o agro terrorismo atraente 
para atores não estatais mal intencionados [ 3 , 9 , 10 , 11 ]. Como armas biológicas poten-
ciais, os patógenos animais podem ser mais fáceis de obter, manusear e serem liberados 
com menos experiência e tecnologia em comparação com outras armas não convencionais [ 
9 , 10] Muitos agentes biológicos são ambientalmente resistentes e não estão incluídos nos 
programas de vacinas, o que os torna candidatos atraentes como armas biológicas. Os 
custos de aquisição e produção também podem ser consideravelmente mais baixos. De 
acordo com Gyles (2010), a produção de armas biológicas pode custar cerca de 10 milhões 
de dólares, enquanto as armas nucleares requerem cerca de 1 bilhão de dólares para se 
desenvolver. Além disso, patógenos não zoonóticos seriam mais seguros para um terrorista 
manipular, mas ainda podem causar sérios danos à economia e à segurança alimentar de 
um país. Por exemplo, o ASF pode ser introduzido em um país ou fazenda por meio de itens 
contaminados [ 12 ]. Ataques a animais também podem ser percebidos como menos ética e 
moralmente incômodos em comparação com ferir humanos [ 6] Por outro lado, 80% dos 
agentes com potencial uso de bioterrorismo são zoonóticos [ 13 ].
Em termos de vulnerabilidades, muitos fatores tornam os animais mais vulneráveis ao 
bioterrorismo em comparação aos humanos e às plantações. Em primeiro lugar, as práticas 
agrícolas intensivas atuais podem facilitar e acelerar a propagação de doenças [ 9 , 14 , 15 ]. 
Em segundo lugar, a falta de biossegurança ou vigilância de doenças em animais em alguns 
países, facilita a introdução e favorece uma maior disseminação de doenças antes que elas 
sejam detectadas e medidas de controle aplicadas [ 9 , 16] Em terceiro lugar, geralmente há 
um número limitado de veterinários, para profissionais veterinários (VPP), trabalhadores 
comunitários de saúde animal (CAHWS) e outros profissionais de saúde animal, especial-
mente no campo, capazes de detectar doenças exóticas ou erradicadas que têm sinais e 
sintomas clínicos semelhantes aos doença endêmica. Isso também pode atrasar a detecção 
e implementação de medidas de controle apropriadas [ 9 , 14 , 15 ]. Além disso, muitos 
animais provavelmente serão ingênuos ou não vacinados a doenças exóticas ou erradicadas, 
o que potencialmente facilitaria a propagação e a gravidade da doença [ 15] Em quarto lugar, 
a congregação e o movimento dos animais dentro e entre os países são maiores do que os 
das plantações, principalmente por meio da transumância ou para fins comerciais. O movi-
mento de animais e produtos de origem animal aumentou muito nos últimos anos devido ao 
comércio, mas também à globalização das cadeias de valor da pecuária. Hoje, as diferentes 
fases de produção como reprodução, engorda e abate raramente são feitas no mesmo local 
[ 14 , 15 ]. O crescente e próspero comércio ilegal de animais de estimação exóticos e 
animais selvagens também foi apontado como uma importante porta de entrada para 
doenças infecciosas [ 11] Finalmente, os avanços nas áreas de biologia molecular, genômi-
ca, bioinformática e engenharia genética abriram uma ampla gama de possibilidades positi-
vas e perigosas, como o desenvolvimento de organismos causadores de doenças genetica-
mente modificados [ 16 ].

Diante de tais riscos, diversos autores e relatórios têm defendido o desenvolvimento de 
capacidades internacionais e nacionais de prevenção, detecção e resposta ao agro terroris-
mo e agro crime [ 6 , 9 , 10 , 13 , 15 ]. Em resposta, a comunidade internacional promoveu a 
resiliência contra o agro terrorismo e o agro crime com o desenvolvimento de estratégias e 
atividades de redução da ameaça biológica [ 13 , 17 , 18 , 19] Um esforço recente é a criação 
de um consórcio entre a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Internacional de Polí-
cia Criminal (INTERPOL) para melhorar a prevenção e resposta ao agro terrorismo e agro 
crime que afeta os animais. O consórcio assinou um projeto conjunto em outubro de 2018 
sobre “Construindo resiliência contra o agro terrorismo e agro crime” com o apoio financei-
ro do Programa de Redução de Ameaças de Armas (WTRP) da Global Affairs Canada [ 20 ].



O objetivo do projeto é o aumento sustentável da resiliência global contra emergências de 
saúde animal decorrentes do agro terrorismo e agro crime, melhorando a coordenação 
entre a saúde animal e o setor de aplicação da lei. O projeto se concentra nas três regiões 
prioritárias do Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático, onde o trabalho anterior 
das três organizações identificou lacunas em vários aspectos da gestão de emergências 
que podem torná-los vulneráveis a emergências resultantes de crimes agro e agrope-
cuários. terrorismo [ 21] A primeira fase do projeto se concentra na avaliação da capacida-
de atual das regiões-alvo e na busca de soluções inovadoras e sustentáveis para o geren-
ciamento de emergências. Usando esta evidência, uma segunda fase de treinamentos, 
incluindo o desenvolvimento de orientação, ferramentas e workshops adequados, será 
implementada seguida por uma terceira fase que usará exercícios de simulação regional e 
um grande exercício de simulação internacional para desafiar e testar as lições aprendidas 
e a eficiência da cooperação internacional.
Por último, por meio de uma fase contínua de coordenação e comunicação, os resultados 
do projeto serão compartilhados e usados para produzir comunicações e material de 
defesa para encorajar a colaboração entre os setores veterinário e policial. O projeto 
culminará com uma conferência global sobre gestão de emergências de saúde e bem-estar 
animal para revisar e compartilhar lições aprendidas e conhecimentos adquiridos e reunir 
o apoio da comunidade internacional para uma abordagem multissetorial e de todos os 
riscos para a gestão de emergências [ 20 ].

Para avaliar as necessidades e capacidades dos países beneficiários, o projeto utilizará a 
Ferramenta OIE para a Avaliação do Desempenho dos Serviços Veterinários (PVS) e três 
ferramentas da FAO, nomeadamente a Ferramenta de Mapeamento Laboratorial (LMT), as 
Boas Práticas de Gestão de Emergências (GEMP) e a Ferramenta de Avaliação de Vigilância 
(SET). Os resultados relevantes de anteriores Avaliações Externas Conjuntas (JEE) lidera-
das pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e de relatórios recentes sobre as necessida-
des, tendências e prioridades de segurança biológica do Instituto Inter-regional de Pesqui-
sa sobre Justiça e Crime das Nações Unidas (UNICRI) também serão usados quando dispo-
níveis [ 22] Perguntas ou módulos adicionais sobre agro terrorismo e prevenção, detecção 
ou resposta de agro crime estão sendo desenvolvidos para o OIE PVS e as três ferramentas 
da FAO (LMT, GEMP e SET). Os resultados das avaliações do PVS fornecerão uma perspec-
tiva mais ampla sobre o desempenho atual dos serviços veterinários e a resiliência contra 
o agro terrorismo e o agro crime visando animais, enquanto as ferramentas FAO SET, LMT 
e GEMP fornecerão, respectivamente, uma avaliação mais detalhada das doenças animais 
nacionais capacidades de vigilância, diagnóstico e preparação para emergências [ 23 , 24 , 
25 , 26] O LMT Biothreat Module será usado para avaliar a capacidade dos laboratórios 
veterinários envolvidos no manuseio e teste de amostras de potenciais surtos de doenças 
animais induzidas por terroristas ou criminosos. O FAO GEMP também incluirá um módulo 
adicional para avaliar capacidades e fornecer treinamento aos países beneficiários em 
gestão de emergências de agro terrorismo e agro crime. Por fim, o novo Módulo de dete-
cção de biotratamento desenvolvido para o FAO SET é o foco deste artigo.

Embora os países possam tomar várias ações para prevenir o agro terrorismo ou o agro 
crime, a ênfase deve ser colocada na detecção precoce para conter tais ocorrências [ 27 ]. 
Portanto, estruturas eficazes de preparação e resposta são necessárias. Isso requer siste-
mas de vigilância que funcionem bem, que permitam a detecção precoce e a resposta a um 
surto ou evento, o rastreamento de casos para contenção de doenças e identificação do 
perpetrador e a confirmação do fim de um surto [ 27 ]. Além disso, os animais podem atuar 
como sentinelas para ataques de bioterrorismo com patógenos zoonóticos [ 13] Assim, 
para informar os esforços de fortalecimento de capacidades e políticas de redução de 



de biotráticos, o projeto conjunto OIE-FAO-INTERPOL avaliará as capacidades dos países 
beneficiários para detectar eventos deliberados de saúde animal usando a Ferramenta de 
Avaliação de Vigilância da FAO (SET) e seu novo Módulo de Detecção de Biotratários, junta-
mente com outras ferramentas do consórcio. Neste documento, apresentamos o 
recém-desenvolvido Módulo de detecção de ameaças biológicas SET e como ele avaliará a 
capacidade dos países de conduzir uma vigilância eficaz para o agro terrorismo e o agro 
crime.
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Editorial: Sistemas de alerta precoce para pandemias: lições aprendidas com 
os riscos naturais

À medida que mais administrações políticas buscam os Sistemas de Alerta Precoce (EWS) 
para ajudar a mitigar futuras ondas de doença coronavírus 2019 (COVID-19), considerações 
baseadas em evidências do estudo de EWS e riscos ambientais podem estabelecer o terreno 
para discussão. De acordo com este editorial, as principais descobertas a serem levadas 
adiante são as seguintes:
1. A tradução e a comunicação multidirecional são necessárias para garantir que todos 
os envolvidos na concepção e atribuição de alertas entendam quais informações são confiá-
veis e relevantes.
2. Embora os sistemas de nível de alerta sejam usados globalmente como um sistema 
taquigráfico visual e baseado em texto para transmitir informações concisas e claras a uma 
ampla gama de pessoas, as incertezas científicas podem tornar o uso dos níveis de alerta 
complicado.
3. A padronização dos níveis de alerta e sistemas de alerta precoce é vital para transmitir 
informações a uma ampla gama de partes interessadas.
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Avaliação de simulações como preparação para crises de saúde como Co-
VID-19: Insights sobre a incorporação de exercícios de simulação para uma 
resposta eficaz

As emergências de saúde atuais são cada vez mais complexas devido a fatores como globali-
zação, urbanização e maior conectividade, onde pessoas, bens e potenciais vetores de 
doenças estão em constante movimento. Esses fatores amplificam as ameaças à nossa 
saúde, desde perigos infecciosos, desastres naturais, conflitos armados e outras emergên-
cias, onde quer que ocorram. A atual pandemia de CoVID-19 forneceu uma demonstração 
clara do fato de que nossa capacidade de detectar e prever o surgimento inicial de um novo 
patógeno humano (por exemplo, o vazamento de um vírus de seu reservatório animal para 
um hospedeiro humano), e nossa capacidade de prever a propagação e transmissão do pató-
geno na sociedade humana permanece limitada.



Este estudo tem como objetivo explorar o estado atual de exercícios de preparação para 
pandemia e fornece uma avaliação de uma série de exercícios de estudo de caso para riscos 
à saúde em relação aos componentes-chave da estrutura de exercícios para planos de pre-
paração para pandemia (EPPP) da OMS, a fim de avaliar sua utilidade na preparação para 
pandemias. O documento também examina crises anteriores envolvendo epidemias e pan-
demias em grande escala e se as simulações ocorreram para testar as capacidades de 
segurança da saúde antes da crise com base em avaliações de risco, estratégia e planos ou 
após a crise, a fim de estar mais bem preparado caso um cenário surgir no futuro. Exercícios 
para doenças animais e humanas foram incluídos para fornecer uma perspectiva de “uma 
saúde” [1,2].
Este artigo demonstra que, embora as simulações sejam úteis como parte de uma estraté-
gia de preparação, a chave é garantir que as lições dessas simulações sejam aprendidas e 
as alterações associadas feitas o mais rápido possível após qualquer simulação, a fim de 
garantir que as simulações sejam eficazes na realização mudanças na prática que irão mel-
horar a preparação para uma pandemia. Além disso, as tecnologias de Inteligência Artificial 
(IA) também podem ser aplicadas na preparação de comunidades para detecção de surto, 
vigilância e contenção, e ser uma ferramenta útil para fornecer ambientes imersivos para 
exercícios de simulação para preparação para pandemia e intervenções associadas que 
podem ser particularmente úteis no nível estratégico .
Este artigo contribui para a literatura limitada em simulação de preparação para pandemia 
exercendo para lidar com novas crises de saúde, como CoVID-19. A análise também identifi-
cou áreas potenciais para pesquisas adicionais ou trabalho sobre exercícios de preparação 
para uma pandemia.
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Usando uma abordagem de One Health para priorizar doenças zoonóticas na 
China, 2019

A China é vulnerável à transmissão de doenças zoonóticas devido a uma grande força de 
trabalho agrícola, considerável população de gado doméstico e uma ecologia altamente 
biodiversa. Para lidar melhor com essa ameaça, representantes dos setores de saúde 
humana, animal e ambiental na China realizaram um workshop de Priorização de Doenças 
Zoonóticas One Health (OHZDP) em maio de 2019 para desenvolver uma lista de doenças 
zoonóticas prioritárias para colaboração multissetorial, One Health.

Métodos

Os representantes usaram o Processo OHZDP, desenvolvido pelos Centros dos EUA para 
Controle e Prevenção de Doenças (US CDC), para priorizar doenças zoonóticas para a China. 
Os representantes definiram os critérios usados para priorização e determinaram questões 
e pesos para cada critério individual. Uma revisão da literatura inglesa e chinesa foi con-
duzida antes do workshop para coletar informações específicas da doença sobre prevalên-
cia, morbidade, mortalidade e Anos de Vida Ajustados por Incapacidade (DALYs) 



da China e da Região do Pacífico Ocidental para doenças zoonóticas consideradas para prio-
rização.
Resultados
Trinta doenças zoonóticas foram avaliadas para priorização. Os critérios selecionados 
incluíram: 1) risco / gravidade da doença (taxa de letalidade) em humanos, 2) escala e inten-
sidade da epidemia (em humanos e animais) na China, 3) impacto econômico, 4) prevenção 
e controle e 5) impacto social. Informações específicas sobre doenças foram obtidas de 792 
artigos (637 em inglês e 155 em chinês) e especialistas no assunto para o processo de priori-
zação. Após a discussão do resultado da Ferramenta OHZDP entre os especialistas em 
doenças, cinco doenças zoonóticas prioritárias foram identificadas para a China: gripe 
aviária, equinococose, raiva, peste e brucelose.
Conclusão
Os representantes concordaram com uma lista de cinco doenças zoonóticas prioritárias que 
podem servir como base para fortalecer a colaboração da One Health para prevenção e con-
trole de doenças na China; esta lista foi desenvolvida antes do surgimento do SARS-CoV-2 e 
da pandemia de COVID-19. As próximas etapas se concentraram em estabelecer um meca-
nismo de coordenação multissetorial de Uma Saúde, melhorar os vínculos multissetoriais 
em testes de laboratório e plataformas de vigilância, criar planos multissetoriais de prepa-
ração e resposta e aumentar a capacidade da força de trabalho.
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FAO divulga lista com 17 ações para promover sustentabilidade 
agora e em 2022

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura elaborou guia baseado nos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; dentre as dicas estão comprar produtos com 
menos embalagens, dar preferência a produtores locais e sempre conferir a etiqueta para 
saber se o fruto do mar foi pescado ou cultivado de forma sustentável.
Esta é a época do ano para passar com familiares e amigos, cozinhando, trocando presentes 
ou viajando para se reunir com entes queridos; e tudo isso pode ser feito de uma forma mais 
sustentável, respeitando as pessoas, as cidades e o planeta.

A sustentabilidade ultrapassa o cuidado com o meio ambiente. Condições básicas para a 
vida como trabalho, educação, segurança, saúde, oportunidades iguais e uma qualidade de 
vida vibrante são todos aspectos que envolvem uma escolha sustentável.
Para ajudar todos a refletirem como melhor contribuir para os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável durante este período de festas e nos demais dias do novo ano, a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, preparou o seguinte guia com 17 
formas de ação, o mesmo número dos ODS.

1. Coloque os outros em primeiro lugar – ODS 1

Hoje, mais de 700 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza. Muitas não têm sequer 
acesso a serviços básicos para suprir suas necessidades como cuidados de saúde, alimen-



tos, educação, água e saneamento básico. Por que não dedicar mais tempo para se volunta-
riar numa cozinha comunitária para quem não tem comida ou num abrigo para pessoas que 
não têm onde morar? Com isso, você garantirá que ninguém se sinta excluído neste fim de 
ano.

2. Pense na quantidade de comida que consome! – ODS 2

Desperdice menos comida e compre alimentos da estação, de mercados locais e que são 
produzidos de forma sustentável. Doe itens não perecíveis para locais que oferecem alimen-
tos gratuitos a quem não têm o que comer. Mais de 800 milhões de pessoas não terão nada 
para comer nesta época do ano, e a pandemia da Covid-19 só agravou essa situação. 

 3.Tenha um estilo de vida saudável –  ODS 3

Ter acesso a alimentos nutritivos é fundamental para a saúde de uma pessoa. Isto nos per-
mite crescer, combater doenças e viver de forma produtiva. Nestas festas, coloque alimen-
tos nutrientes no menu e não esqueça de fazer exercícios. Outro recado: combata a tendên-
cia de comer demais.

 4. Dê de presente ou doe um livro a alguém – ODS 4

Em 2018, quase 20% das crianças e dos jovens ao redor do mundo não frequentavam a 
escola.  Sem uma boa educação, as crianças não somente colocam sua própria subsistência 
em risco como também a sua chance de contribuir, de forma significativa, para a sociedade. 
Promova a educação ao doar livros ou material escolar durante essas festas.

 5.  Apoie outras mulheres! – ODS 5

Mulheres e meninas representam metade da população mundial e metade do potencial 
global.  Mas a desigualdade persiste em todas as partes. Nestas festas, celebrem as mulhe-
res que fazem parte da sua vida. E no novo ano, apoie as mulheres de suas comunidades. Se 
você é uma menina ou adolescente, termine seus estudos e escolha a carreira dos seus 
sonhos.

 6. Reduza o seu consumo de água – ODS 6

Não existe vida sem água. Precisamos do recurso para beber, para limpar, cozinhar, cultivar 
alimentos e fazer muito mais. Nessas festas, use menos água ao fechar bem as torneiras ao 
lavar louças e passe menos tempo no chuveiro!

 7.  Economize energia – ODS 7

As festas são também a época das luzes. Mas em todo o mundo, uma em cada 10 pessoas 
precisa de acesso à energia elétrica. Este ano, caso você use luzes em sua decoração, prefi-
ra a tecnologia LED ou outras soluções de energia eficientes. Desligue as luzes ao sair dos 
cômodos da casa e por que não começar a usar painéis solares em 2022?

 8.  Compre de lojas e empresas com responsabilidade social – ODS 8

Ao comprar presentes, apoie empresas conhecidas por boas condições de trabalho para 
seus empregados. Por causa da Covid-19, 1,6 bilhão de trabalhadores estão sob risco de 
perder o emprego. Apoie a economia local ao comprar de produtores locais.



 9.   Seja inovador (a) – ODS 9

Pense diferente nessas festas. Práticas e tecnologias inovadoras podem ajudar a desenvol-
ver sociedades inteiras de várias maneiras.

 10.    Esteja consciente sobre as desigualdades – ODS 10

Nesta estação, procure se informar mais sobre a situação da sua comunidade e busque 
iniciativas para eliminar as desigualdades. Pense em oportunidades de voluntariado ou par-
ticipe em ações de doação.

 11. Defenda uma cidade sustentável – ODS 11

Os centros urbanos geralmente se reinventam para as festas com luzes e outras decorações 
para elevar os ânimos de seus moradores. Mas se fosse possível reinventar ainda mais que 
suas próprias fachadas? Para 2022, defenda o tipo de cidade sustentável na qual você acre-
dita. Fale com vereadores do seu distrito, participe de um mutirão de limpeza ou até mesmo 
doe uma árvore para sua cidade. 

 12.  Adote um estilo de vida reciclável – ODS 12

Lembre-se de reduzir o lixo, reutilize sempre que possível e recicle. Compre alimentos e 
produtos com mínimo de embalagem. Presenteie produtos ambientalmente corretos, 
embale os presentes também dessa forma e prefira empresas que pensam no meio ambien-
te.

 13.  Seja consciente na forma como se alimenta e como compra – ODS 12

Nessas festas, lembre-se do impacto que a comida que você come tem sobre o planeta. 
Insira mais cereais e legumes em sua dieta. Eles são nutritivos e consomem menos água na 
produção. Reduza sua pegada de carbono ao dirigir menos, comprar produtos da estação e 
não esqueça de levar sua bolsa ao mercado para evitar gastar mais papel e plástico!

 14. Seja gentil com os oceanos – ODS14

Prefira o pescado que tenha sido capturado ou cultivado de forma sustentável, como peixes 
que têm uma etiqueta ecológica. Dispense produtos com excesso de embalagem que quase 
sempre termina sendo despejada nos oceanos.

15. Mantenha os parques e os solos limpos – ODS 15

As festas podem gerar muito desperdício. Então, recicle bem o seu lixo. Os componentes 
químicos, por exemplo, de pilhas e de detergentes podem poluir o solo se depositados ali.

16. Promova inclusão e o respeito aos outros – ODS16

Nesta época do ano, esforce-se para aprender mais de outras tradições e feriados religio-
sos. Nem todas as pessoas vão celebrar o mesmo feriado que você. Aprender mais sobre 
outros pode ajudar a cultivar o respeito por pessoas de origens diferentes, religiões, gêne-
ros e orientações sexuais e de opiniões diferentes das suas.



17. Compartilhe o que sabe! – ODS 17

Compartilhe esta lista e apoie às iniciativas locais que promovem o desenvolvimento susten-
tável.  Nossas ações fazem o nosso futuro então comece agora a fazer a diferença nessas 
festas.
Junte-se a uma iniciativa comunitária e seja mais forte!
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Lições sobre o envolvimento das partes interessadas locais do Programa Piloto 
para Resiliência Climática

Este estudo, liderado pela equipe de Engajamento de Partes Interessadas do Fundo de 
Investimento Climático (CIF), em colaboração com a equipe do Programa Piloto para Resi-
liência Climática (PPCR), avalia o engajamento das partes interessadas locais (LSE) na con-
cepção e implementação de projetos dentro do portfólio do PPCR. Embora os princípios de 
engajamento das partes interessadas estejam incorporados ao sistema de governança do 
CIF, sua prática varia entre os países e programas. Essa variação decorre da natureza hete-
rogênea da carteira CIF, dos diferentes métodos de LSE, junto com as prioridades e recur-
sos díspares concedidos a LSE por governos nacionais e bancos multilaterais de desenvolvi-
mento (MDBs) que supervisionam os investimentos CIF.
O estudo de caso discerniu que duas percepções principais do processo ,  a importância da 
identificação das partes interessadas no projeto inicial e atribuição de funções de projeto às 
partes interessadas, eram essenciais para o sucesso do LSE. O LSE produtivo e eficiente no 
nível do projeto ocorreu quando compromissos anteriores realizados durante o processo de 
planejamento de investimento do CIF identificaram as partes interessadas e utilizaram as 
capacidades institucionais estabelecidas. Os projetos que envolveram ativamente as partes 
interessadas locais durante a implementação (desde a aquisição até a implementação de 
pequenos projetos) e abordaram as lacunas nas capacidades das partes interessadas locais 
ajudaram a construir parcerias que poderiam ser aproveitadas em projetos futuros.
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Contando o custo 2021:Um ano de colapso climático

Este relatório destaca os 10 eventos climáticos mais devastadores do ponto de vista finan-
ceiro de 2021, desde furacões nos Estados Unidos, China e Índia até inundações na Austrá-
lia, Europa e Canadá. Todos custaram mais de 1,5 bilhão de dólares em danos. Também ana-
lisa cinco eventos que, embora tenham um custo financeiro inferior, 

 

 



trouxeram impactos humanos devastadores, como secas na África e na América Latina e 
inundações no Sudão do Sul. Os dez eventos mais caros financeiramente custaram mais de 
1,5 bilhão de dólares em danos, com o furacão Ida nos Estados Unidos no topo da lista, com 
US $ 65 bilhões. As enchentes na Europa ficaram em segundo lugar, com US $ 43 bilhões.
Este relatório indica que os países mais ricos precisam fornecer mais financiamento para 
apoiar as comunidades vulneráveis que vivem em países mais pobres para ajudá-los a se 
adaptar e construir resiliência aos impactos das mudanças climáticas. Esses países fizeram 
o mínimo para causar a crise climática, mas sofrem seus efeitos de maneira desproporcio-
nal. O relatório recomenda especificamente o estabelecimento de um fundo para lidar com 
as perdas e danos causados pela mudança climática deve ser estabelecido até o final da 
COP27 e que todos os governos devem investir na transição energética para energias reno-
váveis. Os países mais ricos, ele enfatiza, devem apoiar os países em desenvolvimento para 
que possam pular o caminho do desenvolvimento movido a combustíveis fósseis percorrido 
pelas nações mais ricas.
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Proteção social uma global central para erradicar a pobreza e aumentar o 
capital humano

O documento, de autoria conjunta com o Instituto Alemão de Desenvolvimento e a ActionAid, 
analisa as lacunas políticas na implementação da proteção social para apoiar ações sobre 
perdas e danos em nível nacional e descreve áreas para capacitação em países do hemisfé-
rio sul. Este informe reitera o apoio ao plano de ação sobre perdas e danos relacionados ao 
clima desenvolvido pelo 'Grupo de especialistas técnicos em gestão abrangente de risco' da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (TEG-CRM).
O novo relatório recomenda prioridades para fortalecer a proteção social para minimizar os 
danos de extremos climáticos e perigos de início lento, como desertificação, aumento do 
nível do mar e perda de biodiversidade. A proteção social também pode atenuar impactos 
menos tangíveis e não econômicos na saúde humana, nos recursos naturais, na migração e 
na coesão social. No entanto, essas abordagens enfrentam limitações vinculadas a um foco 
estreito e fraca integração com agendas e estratégias nacionais mais amplas. O documento 
também identifica as prioridades para aumentar a capacidade e o investimento em ação 
sobre a política nacional e sua implementação, bem como o conhecimento e as capacidades 
técnicas.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . c l i m a t e c e n t r e . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / S o -
cial-protection-and-LD_RCCC_ActionAid_DIE-1.pdf 



World Risk Report 2021: Foco: Proteção Social

O World Risk Index 2021 avalia o risco de desastre para 181 países. Isso cobre quase 99 por 
cento da população mundial
Algumas descobertas principais do relatório:
• Um total de dez estados insulares estão entre os 15 países com maior risco de desas-
tre. Seu perfil de risco é cada vez mais determinado pela elevação do nível do mar.
• Os países com maior risco de desastres em todo o mundo são Vanuatu (WRI 47.73), as 
Ilhas Solo-mon (WRI 31.16) e Tonga (WRI 30.51).
• Na comparação de continentes, a Oceania apresenta o maior risco de desastres, prin-
cipalmente devido à sua alta exposição a eventos naturais extremos. África, Américas, Ásia 
e Europa seguem em ordem decrescente de risco de desastre
• A África é o continente com a maior vulnerabilidade social geral. Doze dos 15 países 
mais vulneráveis do mundo estão localizados lá.
• Os países com baixa capacidade econômica e renda tendem a ter maior vulnerabilida-
de ou menor capacidade para evitar desastres. Nesses países, eventos naturais extremos 
muitas vezes levam a novas reduções nas capacidades existentes.3
Proteção social
• A proteção social contribui para reduzir a vulnerabilidade de uma sociedade a eventos 
naturais extremos. No caso de um desastre, a proteção social deve frequentemente ser 
expandida em um curto espaço de tempo para atender às maiores necessidades de pro-
teção. Os sistemas de proteção adaptativos são particularmente adequados para esse pro-
pósito, pois podem responder prontamente a novas necessidades de proteção e lidar com 
choques como a pandemia de Covid-19.
• Os sistemas informais de proteção social, que incluem instituições baseadas na 
comunidade, como grupos de poupança ou bancos de grãos, existem paralelamente aos 
sistemas de proteção formais, geralmente administrados pelo Estado.
• O acesso a sistemas de proteção social baseados em direitos tem sido, até agora, 
apenas uma realidade para uma minoria da população mundial. Em muitas partes do 
mundo, a pandemia Covid-19 destacou como o acesso à proteção social é distribuído de 
maneira desigual. Sem proteção social, os desastres agravam a pobreza, aprofundam as 
desigualdades existentes, enfraquecem a resiliência a crises futuras e aumentam a necessi-
dade de assistência humanitária.
• Na realidade, os sistemas de proteção social nem sempre chegam às pessoas que 
dependem deles.
•  As causas para isso podem ser barreiras institucionais, comunicativas, sociais ou 
físicas - muitas vezes resultam de uma combinação de vários fatores.
• Um Fundo Global para Proteção Social pode ajudar a garantir que um piso de proteção 
seja fornecido, mesmo em países que não dispõem de recursos financeiros próprios. Além 
disso, em situações de crise, o fundo também poderia ajudar os países que dependem de 
apoio internacional devido a gargalos financeiros de curto prazo.
• A proteção social é uma tarefa que deve ser financiada com recursos nacionais. A este 
respeito, o cofinanciamento internacional dos sistemas só pode ser uma solução tempo-
rária.



• Embora a proteção social tenha ganhado importância na redução do risco de desas-
tres e na abordagem das consequências das mudanças climáticas nos últimos anos, ainda é 
necessária uma ligação mais sistemática que crie sinergias entre os campos de ação. Para 
o propósito de Construir de Volta Melhor, também é importante integrar medidas de pro-
teção social eficazes para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas na recuperação 
dos efeitos da pandemia.

F O N T E : h t t p s : / / w e l t r i s i k o b e r i c h t . d e / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2021/09/WorldRiskReport_2021_Online.pdf 

Modelagem de Sistemas complexos para ação humanitária 

Como bolsista de dados de análise preditiva de 2021 do Centro, conduzi pesquisas sobre 
oportunidades de uso de modelagem de sistemas complexos para informar a ação humani-
tária. Neste blog , apresento as principais descobertas de minha pesquisa e esboço reco-
mendações de como o Centro pode levar esse trabalho adiante, incluindo técnicas-piloto de 
Dinâmica de Sistema.

Os sistemas complexos são sistemas cujo comportamento global é  emergente ,  não linear  
e  adaptativo : 

• Emergente : não pode ser explicado a partir do comportamento dos componentes 
individuais, mas parece emergir das interações entre os componentes individuais. 
• Não linear : devido às maneiras como as interações entre os vários componentes do 
sistema se acumulam, pequenas mudanças no comportamento dos componentes indivi-
duais podem resultar em efeitos desproporcionais no estado global do sistema. 
• Adaptável : os componentes individuais do sistema podem mudar seu comportamento 
para se adaptar às mudanças no comportamento de outros componentes. 

Muitos fenômenos sociais e naturais podem ser descritos como sistemas complexos. O 
clima é um exemplo notável: os fenômenos climáticos emergem das interações entre vários 
subsistemas, incluindo a atmosfera, os oceanos e os ecossistemas terrestres. As crises 
humanitárias também podem ser consideradas sistemas complexos. As crises geralmente 
surgem como resultado de interações entre múltiplos fatores políticos, sociais e ambientais 
que se reforçam mutuamente, cujos efeitos se acumulam ao longo do tempo de maneiras 
não lineares. 
Em crises de início lento e prolongado, os efeitos da interação entre vários impulsionadores 
de crise se acumulam em escalas de tempo longas. Esse é o caso, por exemplo, de crises 
prolongadas de insegurança alimentar, em que vários fatores se reforçam mutuamente de 
forma que as intervenções direcionadas a fatores únicos de crise muitas vezes são inefi-
cazes. Outras crises são pontuadas por choques sazonais de início súbito, como inundações 
ou tufões, cujos efeitos se propagam para todo o sistema em escalas de tempo muito curtas. 
Para intervir em contextos humanitários onde as necessidades podem mudar dramatica-
mente ao longo do tempo, os processos de avaliação das necessidades atuais podem ser 
complementados por técnicas de modelagem que levam em consideração essas caracterís-
ticas de sistemas complexos. A modelagem de sistemas complexos é uma classe de méto-
dos matemáticos que o faz, tornando possível prever o comportamento de um sistema ao 
longo do tempo com base em um conjunto de suposições sobre como os componentes do 
sistema interagem. Essas técnicas podem permitir que os humanitários modelem melhor as 
crises humanitárias, executem projeções dinâmicas de cenários possíveis e identifiquem 



pontos de alavancagem para intervenções a fim de maximizar o impacto da ação humani-
tária.
Ao pesquisar a viabilidade de usar esses modelos, analisei as técnicas existentes com foco 
em sua adequação às necessidades e limitações do setor humanitário. Em particular, consi-
derei três técnicas: modelos de rede / gráfico, modelagem baseada em agente e  dinâmica 
de sistemas . Eu também delineei os critérios de viabilidade e conveniência que podem 
ajudar os humanitários a avaliar se um espaço de problema é adequado para uma aborda-
gem de sistemas complexos. 
Essa pesquisa me levou a concluir que, embora técnicas como modelagem baseada em 
agentes e rede possam fornecer maneiras robustas de entender crises, no momento, os 
requisitos de dados e a interpretabilidade limitada os tornam menos adequados para um 
piloto de modelagem de sistemas complexos no setor humanitário. Eu acredito que System 
Dynamics, que é mais baseado em suposições, é melhor para um piloto devido ao seu poten-
cial para suportar simulação de resposta mesmo em contextos com disponibilidade limitada 
de dados.  

Finalmente, avaliei um conjunto de espaços de problemas humanitários para identificar 
opções-piloto. Para informar minha avaliação, entrevistei especialistas no domínio e explo-
rei os dados disponíveis. Concluí que o desenvolvimento de um simulador para avaliar a 
eficácia das estratégias de resposta ao cólera seria viável para um piloto inicial. A explo-
ração de dados preliminares e um roteiro potencial para o desenvolvimento de um Simula-
dor de Resposta ao Cólera podem ser encontrados.  https://github.com/OCHA-DAP/pa_cho-
lera_sd_pilot 
A modelagem de sistemas complexos apresenta muitos desafios, mas tem o potencial de 
fornecer uma contribuição importante para nossa capacidade de compreender e responder 
às necessidades das comunidades afetadas por crises. Minha principal recomendação ao 
Centro é continuar explorando seu potencial além do escopo deste projeto, por meio de pilo-
tos e parcerias que reúnam profissionais da área humanitária e especialistas em sistemas 
complexos. Um grande desafio continua a ser preencher as lacunas de dados que impedem 
o desenvolvimento do modelo, algo que o Centro está focado em abordar por meio do com-
partilhamento de dados em HDX.  
Se você tiver interesse em saber mais sobre essa pesquisa,   relatório . Você também pode  
assistir à gravação  de um evento organizado pelo Centro sobre modelagem de sistemas 
complexos com palestrantes da academia e do setor humanitário. Se você tiver experiência 
técnica com modelagem de sistemas complexos e / ou ideias sobre espaços de problemas a 
serem explorados usando esses métodos, entre em contato com o Centro em  centrehumda-
ta@un.org . 

Exemplo de um diagrama de System Dynamics modelando o deslocamento de pastor (modelo desenvolvido pelo IDMC e descrito ).
 https://www.uib.no/en/rg/dynamics/39282/what-system-dynamics 



Saiba mais sobre o  2021 Data Fellows Program  e assista ao vídeo do  Data Fellows Program 
Showcase . As novas funções para nosso programa de 2022 serão anunciadas em fevereiro 
ou março de 2022.

F O N T E : h t t p s : / / d a t a . h u m d a t a . o r g / d a t a s e -
t/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/57dd6394-7b8f-4ec1-a622-68a7ee15
a04b/download/complex-systems-modeling-for-humanitarian-action-methods-and-oppor
tunities-nov-2021.pdf 

Ação antecipatória CERF 

Este documento resume o papel atual do Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF) 
e a abordagem para facilitar e financiar ações antecipatórias com base em discussões em 
andamento, melhores práticas emergentes e aprendizado a partir dos marcos de ação ante-
cipatória CERF e do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humani-
tários ( OCHA) facilitou até agora. Pretende ser um recurso de informação para doadores, 
profissionais e outras partes interessadas em aprender sobre esta dimensão do trabalho do 
CERF. Esses pilotos de ação antecipatória são estabelecidos por meio de um esforço de todo 
o OCHA com contribuições do secretariado do CERF, a unidade de Estratégia e Análise de 
Financiamento Humanitário (HFSA), o Centro de Dados Humanitários (CHD), a Divisão de 
Coordenação (CD), as Operações e Divisão de Advocacy (OAD) e escritórios regionais e nacio-
nais do OCHA.
Este relatório conclui que um progresso significativo foi feito no sentido de intensificar a 
ação antecipatória e, por extensão, mover o sistema humanitário mais amplo de abordagens 
tradicionalmente responsivas para abordagens antecipatórias. Com base nas evidências 
crescentes de que agir antes do início de um perigo previsível pode reduzir significativamen-
te o impacto e os custos de uma emergência humanitária, o CERF desempenhou um papel 
crucial no avanço da agenda de ação antecipatória. No futuro, serão prioritárias a integração 
da ação antecipatória na função de Resposta Rápida do CERF e a exploração de opções para 
sustentar e expandir a abordagem nos países-piloto, inclusive com o apoio de outros meca-
nismos de financiamento.

F O N T E : h t t p s : / / c e r f . u n . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / r e s o u r -
ces/211117%20CERF%20Anticipatory%20Action.pdf 

EVENTOS

Simpósio ARISE-US 

Descrição do Evento

O risco de enchentes (de chuvas, rios e inundações costeiras) está crescendo, impulsionado 
pelos impactos combinados da expansão dos limites dos povoados e das mudanças climáti-
cas. Em alguns casos, eles são exacerbados pelo zoneamento imprudente e pela aplicação 
negligente do código. A tendência está enfatizando as abordagens existentes de gerencia-
mento e risco de inundação de várias maneiras:



• O risco de inundação não é comunicado de forma eficaz aos proprietários e proprie-
tários de negócios. Os mapas de enchentes da FEMA constituem a avaliação de risco 
primária nos Estados Unidos, mas fornecem apenas uma linha de base da área, em vez de 
uma avaliação contínua, e não avaliam a vulnerabilidade no nível de lote individual.
• Geralmente, não há falta de dados sobre os riscos de inundação, mas eles estão 
dispersos e precisam de integração.
• Há menos dados sobre vulnerabilidade e materialidade: precisamos inventariar edifí-
cios em risco para obter uma melhor visão das exposições e vulnerabilidades em qualquer 
área e, portanto, o custo-benefício da mitigação para propriedades específicas.
• O seguro contra inundações é subscrito pelo governo por meio do programa NFIP e 
pode, portanto, ocasionar risco moral. Os pagamentos do NFIP são limitados a $ 250k para 
propriedades domésticas; o programa cobre apenas uma pequena proporção (menos de 
15% para casas unifamiliares) das perdas estimadas por enchentes de US $ 7 bilhões 
anuais; e é, em qualquer caso, subfinanciado.
• O seguro privado atualmente faz pouco para suprir essa lacuna, porque o mercado é 
pouco penetrado pelas seguradoras. Existe um papel até agora não preenchido para o 
seguro paramétrico para mitigar as perdas por inundações.
• Os proprietários reclamam que o trabalho de mitigação de enchentes nem sempre 
resulta em prêmios de seguro reduzidos.
• Frequentemente, há tensões entre os proponentes de medidas de mitigação de 
enchentes “cinza”, “verde” e “azul” - quando frequentemente é necessário um equilíbrio, 
combinando diferentes opções.
• Há uma tendência de priorizar o trabalho de drenagem em vez de elevar as proprieda-
des acima dos níveis de inundação, mesmo quando este último poderia ser rentável e seria 
melhor para proteger a base tributária local. 
• Muitos proprietários e empresas pensam que a infraestrutura salvará sua proprieda-
de específica, então eles não tomam suas próprias outras medidas de mitigação de risco. 
Precisamos de mitigação de cima para baixo e de baixo para cima para melhorar a resiliên-
cia. 
• Os danos potenciais à “linha de vida” e à infraestrutura de serviço não são totalmente 
considerados ao justificar os investimentos de mitigação de enchentes.
• Existem questões significativas de equidade no acesso a informações sobre riscos e 
nos gastos de mitigação.
• Muitos governos municipais, estaduais e municipais não conhecem as muitas fontes 
de financiamento (governamentais e outras) que são possíveis para o investimento em miti-
gação. No entanto, essas fontes têm suas próprias regras, por isso torna-se difícil vincular 
o financiamento.
A ARISE-US está, portanto, hospedando um simpósio baseado na web sobre “Estratégias 
para Redução do Risco de Inundações”. Contará com especialistas dos setores público e 
privado na área e, com a participação ativa do público, discutirá os desafios e soluções para 
eles. O Simpósio acontecerá no dia 27 de janeiro, às 13h00, horário do leste dos EUA.
O simpósio terá a forma de dois painéis interligados e maximizará a discussão e o diálogo, 
um abordando os problemas e o outro, as possíveis soluções. Como acontece com outros 
simpósios ARISE-US, o Simpósio iniciará um programa de ações conforme aplicável a partir 
da discussão no próprio simpósio.

Quem deve ir?

Este simpósio oferecerá acesso às ideias mais recentes sobre redução de risco de inundação 
para seguradoras, governos, engenheiros e outros gestores de risco, proprietários de terre-
nos / edifícios, modeladores de catástrofes, serviços financeiros e organizações comuni-
tárias. Se você estiver interessado em participar do acompanhamento, trabalhando com 



outras organizações dos setores público e privado, haverá oportunidades para fazê-lo.
caixas de som

Temos um quadro extremamente impressionante de palestrantes e palestrantes. Até agora 
confirmados:

• Ryan Miller, ARM-E, Diretor, Funções Críticas
• Professora Melanie Gall, codiretora, Programa de Gerenciamento de Emergências e 
Segurança Interna, ASU
• Tyler Ardron - VP do Grupo Risk Reduction Plus
• Aidee Zamorano - Fundação Z-Zurique (Seguros de Zurique)
• Todd Bridges, Cientista Pesquisador Sênior, Ciência Ambiental, US ACE e Líder Nacio-
nal, Engenharia com a Natureza
• Chloe Demrovsky, Presidente e CEO, DRI International, e Professora Adjunta, NYU
• Paula Pagniez, Líder das Américas, Centro de Clima e Resiliência, Willis Towers 
Watson e Membro do Conselho Consultivo Nacional da FEMA
• Albert Slap, presidente, Coastal Risk Consulting
• Aditya Ranade, Sócio-gerente, TwoDegreesAdapt
• Roderick Scott, Associação da Indústria de Mitigação de Inundações

F O N T E : h t t p s : / / w w w . p r e v e n t i o n w e b . n e t / e v e n t / s t r a t e -
gies-flood-risk-reduction-arise-us-symposium?utm_source=PreventionWeb&utm_campai
gn=7d06dec9ab-PreventionWeb+Newsletter%3A+Community+updates&utm_medium=ema
il&utm_term=0_b73053c1c6-7d06dec9ab-363608026 
 outras organizações dos setores público e privado, 



Como parte de sua série de Diálogos DRI, o CDRI está promovendo um diálogo sobre 'Resi-
liência da Infraestrutura de Hidrogênio a Desastres', que envolverá as partes interessadas 
em todos os países que planejam investimentos em infraestrutura de hidrogênio para ener-
gia limpa. Esta sessão irá refletir sobre as seguintes questões:
1. À medida que os países e atores privados planejam uma nova infraestrutura de hidrogênio 
para as próximas décadas, como eles garantem a segurança e a confiabilidade contra os 
impactos físicos de desastres e mudanças climáticas? Quais medidas de resiliência estão 
sendo planejadas ou precisam ser planejadas?
2. Construir resiliência de uma nova infraestrutura exigirá a capacitação de diferentes 
partes interessadas, estabelecendo novas políticas, desenvolvendo novos padrões e proje-
tando sistemas de certificação. Como os governos, o setor privado, os MDBs e as organi-
zações internacionais podem apoiar esse processo?
3. Como os países e o setor privado podem incorporar o financiamento do risco de desastres 
como um recurso central no desenvolvimento da infraestrutura de hidrogênio? Quais são os 
instrumentos financeiros inovadores necessários para salvaguardar esses investimentos? 
Como o setor de seguros pode desempenhar um papel mais proeminente na construção de 
resiliência?

F O N T E : h t t p s : / / c d r i . w o r l d / e v e n t s / d r i - d i a l o g u e - e n e r g y - t r a n s i -
tion-pillars-disaster-resilience-hydrogen-infrastructure 



INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.defesacivil.sp.gov.br 

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


