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O mundo deve aprender com COVID antes de mergulhar
em um tratado de pandemia
Um tratado pode ajudar os países a se preparar para a próxima pandemia - mas
primeiro eles devem estudar o que deu errado durante esta.
Na semana passada, 27 líderes mundiais, incluindo o presidente do Conselho Europeu e o
diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), pediram a criação de um tratado
juridicamente vinculativo para que o mundo esteja melhor preparado para a próxima
pandemia. A União Europeia ajudou a iniciar a ideia, que tem o apoio de países da União
Africana, Ásia e América do Sul. Os Estados Unidos e a China não fazem parte do grupo
fundador.
Os líderes esperam um acordo global, organizado por meio da OMS, que permitirá às
nações compartilhar equitativamente sua experiência, equipamento e conhecimento no
controle e fim de pandemias. “Juntos, devemos estar mais bem preparados para prever,
prevenir, detectar, avaliar e responder com eficácia às pandemias de uma forma
altamente coordenada”, escreveram os líderes em uma série de artigos de opinião
publicados simultaneamente em jornais de todo o mundo.
Um tratado pandêmico, eles sugerem, seria o antídoto para a resposta atual, que é o
oposto de cooperativa. Os países que estão fazendo pesquisa e fabricação de vacinas como os da UE, Estados Unidos e Índia - estão comprando a maior parte do estoque ou
restringindo as exportações para outros países. Muitas das nações mais ricas estão, por
enquanto, mantendo a proteção da propriedade intelectual em tecnologias
importantes. No início da pandemia, os países estavam vendendo uns aos outros para
encontrar equipamentos de proteção individual e kits de teste de coronavírus.

Embora o objetivo de um tratado de pandemia seja convincente, não está claro se, na
prática, tal instrumento levaria a uma resposta mais unificada e equitativa a uma futura
pandemia. Quando a crise financeira global de 2008 atingiu, os líderes mundiais, ministros
das finanças e líderes de instituições financeiras trabalharam em conjunto para estabilizar
as economias. Eles não precisavam de um tratado. Nem deveriam aqueles que trabalham
para sair da pandemia.
Era - e continua sendo - inteiramente possível para as nações se unirem e tomarem
algumas decisões conjuntas importantes, como muitos, incluindo este jornal, têm
defendido. Sobre vacinação, por exemplo, poderia ter havido um acordo para
compartilhar know-how e suprimentos para que todas as pessoas mais vulneráveis do
mundo pudessem ser protegidas primeiro. Os países poderiam ter cooperado de forma
semelhante, compartilhando pesquisas e experiências para informar os critérios para
iniciar e terminar bloqueios e para fechar e abrir fronteiras.
No entanto, um tratado pandêmico não é uma ideia impraticável, e o multilateralismo é
infinitamente preferível a nações agindo sozinhas. Mas requer a devida diligência, ao
lado de estudos da atual resposta à pandemia. Também precisará de um grupo
constituinte de apoio mais amplo, além de seus líderes fundadores, e exigirá paciência e
dar e receber.
Então, do que um tratado precisa?
Um tratado pandêmico precisa atender a pelo menos quatro condições. Primeiro, os
tratados internacionais precisam que o mundo se inscreva. Até agora, apenas um
pequeno número de países o fez. Diferentes países terão diferentes motivos para
participar, que precisarão ser acomodados. Um tratado global também precisaria da
participação da China e dos Estados Unidos, o que não é certo neste momento de
renovadas tensões nas relações Leste-Oeste. E a negociação do tratado pode levar anos,
senão décadas - então prepare-se para uma longa jornada.
Em segundo lugar, um tratado precisa que pesquisadores e organizações não
governamentais (ONGs) estejam ativamente envolvidas. Historicamente, ambos foram
cruciais na criação de tratados. Os alertas dos pesquisadores ajudaram o mundo a chegar
a um acordo sobre os tratados internacionais sobre a destruição da camada de ozônio e
mudanças climáticas. As ONGs têm contribuído para a criação de tratados de
biodiversidade e do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, que entrou em vigor
em janeiro. Suas vozes, junto com as de milhares de médicos, epidemiologistas,
geneticistas, especialistas em saúde pública, virologistas e tantos outros que foram
fundamentais para a resposta à pandemia, ainda precisam ser ouvidas - e precisam ser.

Terceiro, antes de negociar um novo tratado, as nações precisam estudar por que os
acordos existentes não estão funcionando. De acordo com o plano de pandemia da UE,
por exemplo, as vacinas adquiridas são colocadas em um pool central e são liberadas para
os países de acordo com as categorias prioritárias. Mas isso se mostrou controverso
porque impediu os países de comprarem seus próprios suprimentos. Alguns países da UE
violaram o acordo e saíram do pool para obter vacinas por conta própria.
O esquema COVAX tem alguns elementos de um tratado: os países e financiadores
prometeram contribuir com fundos e vacinas para as pessoas mais vulneráveis em países
com maior necessidade. Esta é uma iniciativa importante e foi projetada para garantir que
todas as pessoas mais vulneráveis do mundo pudessem ser vacinadas primeiro. No
entanto, está claro que os países doadores estão esperando que as vacinas sejam
distribuídas aos seus próprios cidadãos antes de liberar os suprimentos para a COVAX para
os países receptores.
Claramente, embora os países digam que estão comprometidos com o princípio da
alocação equitativa, isso não está realmente acontecendo. Isso significa que há o risco de
que, quando ocorrer a próxima pandemia, os países voltem a competir entre si por
suprimentos, mesmo com um tratado que os comprometa com o acesso equitativo.
Quarto, se um novo tratado for administrado pela OMS, as nações precisam ter uma
conversa honesta sobre se darão mais poderes à agência. A OMS tem oferecido
orientação constante desde antes de declarar Emergência de Saúde Pública de
Preocupação Internacional, há mais de um ano. Alguns países foram mais capazes de
seguir seus conselhos e tiveram mais sucesso na eliminação do vírus, outros nem
tanto. Para ter sucesso, um tratado administrado pela OMS exigirá que todos os países
respeitem suas instruções.
Após a crise financeira global de 2008, os líderes mundiais perceberam que partes da
arquitetura das finanças internacionais precisavam ser consertadas. Mas você não pode
consertar um sistema quebrado no meio de uma crise. Um tratado para consertar os
males de hoje tem o potencial de ser um instrumento poderoso em uma futura pandemia,
mas, com os países ainda navegando para sair desta, é importante lembrar que as pessoas
não precisam de uma lei internacional para atender o telefone e conversar.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00866-7

Detetive de imagens científicas enfrenta ação legal por
criticar artigos de pesquisa
Os pesquisadores dizem que a queixa apresentada contra Elisabeth Bik pode ter um
"efeito inibidor" nas críticas acadêmicas.

Um proeminente microbiologista francês entrou com uma queixa criminal contra uma
especialista em integridade de pesquisa de renome mundial depois que ela sinalizou
publicamente preocupações sobre seu trabalho publicado, incluindo artigos sugerindo
que a droga hidroxicloroquina foi eficaz no tratamento de COVID-19, uma alegação que
agora foi refutada .
A reclamação foi apresentada em 29 de abril a um promotor em Marselha, França, por um
advogado que agia em nome de Didier Raoult, juntamente com seu colega biólogo
estrutural Eric Chabriere, ambos do Hospital-University Institute Mediterranean Infection
(IHU). Ele acusa Elisabeth Bik - uma microbiologista que se tornou consultora de
integridade em pesquisa, baseada na Califórnia - de assédio moral agravado, tentativa de
chantagem e tentativa de extorsão.
Bik - cujo trabalho examinando imagens em artigos de pesquisa lhe rendeu seguidores em
todo o mundo e levou a mais de 170 retratações - nega essas alegações e diz que seus
comentários sobre o trabalho da dupla são críticas científicas padrão.

Mais de 1.000 cientistas se uniram para apoiá-la em uma carta aberta que afirma que o
caso pode ter um "efeito assustador" nas críticas acadêmicas.
Problemas potenciais
Raoult lidera o IHU, um instituto dedicado ao estudo de doenças infecciosas, e é bem
conhecido por seu trabalho com mimivírus gigantes (que são grandes o suficiente para
serem visíveis ao microscópio de luz). No início da pandemia de COVID-19, ele alcançou
proeminência global após ter escrito um preprint, com Chabriere e outros, descrevendo
um pequeno estudo que sugeria que o medicamento antimalárico hidroxicloroquina
poderia ser usado para tratar pessoas hospitalizadas com COVID-19. Muitos achavam que
a droga era promissora, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, mas
depois se mostrou ineficaz. O estudo foi aceito pelo International Journal of Antimicrobial
Agents em março de 2020 1 , um dia depois de ter aparecido no servidor de préimpressão medRxiv.
Cerca de uma semana após sua publicação, Bik escreveu um post em um blog sobre o
estudo, observando “muitos problemas potenciais com a forma como os dados e o
processo de revisão por pares foram tratados”.
Suas preocupações incluíam dados ausentes, fatores de confusão em potencial, falta de
clareza sobre o cronograma de aprovação ética e data de início do estudo e o fato de que
o artigo foi enviado e aceito em 24 horas. Bik escreveu na postagem do blog que isso
sugere que qualquer revisão por pares foi feita em “um tempo incrivelmente rápido”.
Além de descrever as preocupações em seu blog, Bik as divulgou no Twitter e no PubPeer,
um site para revisão por pares pós-publicação. Desde então, ela continuou a examinar o
trabalho dos dois pesquisadores e sinalizou preocupações com 62 dos artigos de Raoult e
14 de Chabriere no PubPeer, incluindo 2 que foram coautores sobre hidroxicloroquina. Em
alguns casos, ela também contatou os periódicos que publicaram os artigos para levantar
questões.
Bik, Raoult e Chabriere tiveram trocas públicas acaloradas no Twitter. Depois que ela
sinalizou estudos que refutaram suas afirmações sobre a hidroxicloroquina, Raoult a
chamou de “caçadora de bruxas”. Chabriere chamou Bik de “besouro de esterco” e
tweetou que ela o está assediando e sua instituição, e que o está chantageando.
A dupla iniciou uma ação legal na França em 29 de abril. Em uma carta à Nature , um
advogado agindo em nome de Raoult e Chabriere disse: “Esta é uma denúncia criminal
baseada em fatos de assédio moral agravado, tentativa de chantagem e tentativa de
extorsão”. Não quiseram dar detalhes mais específicos sobre as alegadas infracções, mas

afirmaram que os investigadores “vão tomar medidas para pôr termo a este tipo de
comportamento inaceitável”.
Bik diz que não foi oficialmente notificada dessas acusações e não sabe ao certo a que se
referem.
'Estratégia de assédio'
Depois de testemunhar a escalada da disputa no Twitter e saber sobre a queixa criminal,
Lonni Besançon, um cientista da computação da Monash University na Austrália, e seus
colegas escreveram uma carta aberta em apoio a Bik . A carta, que foi publicada no
servidor OSF Preprints em 18 de maio e até agora reuniu mais de 1.000 assinaturas,
chama as ações de Raoult de uma "estratégia de assédio e ameaças" que poderia criar
"um efeito assustador para denunciantes e críticas acadêmicas De forma geral".
“Investigar a pesquisa de alguém definitivamente não é assédio. Esta é uma questão
científica, não deve caber ao sistema legal descobri-la ”, diz Besançon.
“Infelizmente, isso não é novidade”, diz Lex Bouter, um estudioso de integridade de
pesquisa na Vrije University Amsterdam, na Holanda. “A denúncia é arriscada e pode
causar danos reais ao denunciante.”
“Informantes de boa-fé merecem proteção firme e não devem ser processados por
revelarem verdades incômodas”, acrescenta.
Bik chama a reação da mídia social contra ela de "preocupante". “Isso me afeta. É uma
luta muito solitária se você for atacado no Twitter ”, diz ela. Os tweets de Raoult e
Chabriere pararam, ela acrescenta, mas várias contas anônimas continuam a tweetar
coisas maliciosas para ela. Ela diz que não está claro se isso está relacionado a suas
postagens sobre artigos de Raoult e Chabriere.
O advogado de Raoult e Chabriere afirma que nem o pesquisador, nem sua instituição,
deseja comentar as denúncias da carta aberta.
Efeito de refrigeração
Co-organizador do PubPeer Boris Barbour, neurocientista do instituto de pesquisa em
saúde pública IBENS na França, também é citado na queixa criminal de Raoult e
Chabriere. Barbour recusou pedidos de comentários da equipe de notícias da Nature .

Um porta-voz da PubPeer disse à Nature : “Uma ação legal bem-sucedida pode ter um
efeito inibidor na revisão por pares pós-publicação”.
“A ação legal direta contra o site nunca foi iniciada”, observa o porta-voz. “No entanto,
resistimos no passado a uma intimação para identificar nossos usuários, e o PubPeer
ocasionalmente recebe e responde a ameaças legais.”
A Nature contatou dez periódicos que publicaram artigos de autoria de Raoult sinalizados
por Bik no PubPeer, incluindo dois artigos sobre hidroxicloroquina e COVID-19, dos quais
ele foi coautor de Chabriere. Duas das revistas afirmam ter como política não comentar
esses casos, e uma afirma que nenhuma preocupação foi levantada sobre o artigo em
questão. No entanto, um dos documentos sinalizados foi retirado, um teve uma errata
publicada e outros dois estão sob investigação.
Bik diz que se pergunta por que Raoult não respondeu às preocupações específicas que
ela levantou sobre os jornais. “Por que ele não me mostra a prova de que estou
errado? Eu ficaria feliz em aceitar isso ”, diz ela. “A ciência deve ser discutida na arena
científica, não na jurídica.”
Ela acrescenta que tentou não hesitar em levantar questões sobre a PubPeer à luz do
caso. “Eu não quero ser ameaçado. Se eu infringisse a lei, pararia ”, diz ela. "Mas eu não
tenho."
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01430-z
Conheça este super observador de imagens duplicadas em artigos científicos
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-020-01363-z

Gastos com saúde na Europa: entrar numa nova era
Este relatório analisa os gastos com saúde em 53 países na Região Europeia da OMS de
2000 a 2018 (o último ano para o qual existem dados comparáveis
internacionalmente). Ele analisa os principais padrões e tendências nos gastos com saúde
ao longo do tempo e entre os países nas seguintes áreas:



gastos com saúde antes da pandemia COVID-19;
a prioridade dada à saúde nos orçamentos governamentais e os efeitos adversos
dos pagamentos diretos sobre a proteção financeira;





arranjos de financiamento obrigatório da saúde e seu impacto no progresso rumo
à cobertura universal de saúde;
gastos com atenção primária à saúde; e
as implicações do COVID-19 para os gastos com saúde e o papel das políticas
públicas na mitigação dos efeitos negativos da pandemia e na construção da
resiliência do sistema de saúde.

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340910/9789289055079-eng.pdf

Divulgação de agências de saúde pública por meio do
Instagram durante a pandemia COVID-19: perspectiva de
comunicação de risco de crise e emergência
Baseando-se na estrutura de Comunicação de Risco de Emergência e Crise, esta pesquisa
procurou examinar como as principais organizações de saúde usam o Instagram para se
comunicar e se engajar durante a pandemia COVID-19. Instituições governamentais e não
governamentais usam cada vez mais as mídias sociais como uma ferramenta estratégica
para alcance público. A disseminação global, rapidez e potencial dialógico tornam essas
plataformas ideais para monitoramento de saúde pública e comunicação de emergência
em crises como o COVID-19.
Esta pesquisa descobriu que o CDC e a OMS foram as mais ativas de todas as organizações
avaliadas com relação ao número de postagens, alcance e índices de engajamento. A
maioria das postagens era sobre medidas preventivas pessoais e mitigação,
aconselhamento geral e vigilância, e mostrando gratidão e resiliência. Um nível
esmagador de engajamento foi observado para postagens que representam celebridades,
esclarecimentos e infográficos. O Instagram pode ser uma ferramenta eficaz para as
organizações de saúde transmitirem suas mensagens durante a comunicação de crises,
principalmente por meio do envolvimento de celebridades, postagens de
esclarecimento e o uso de infográficos. Há muitas oportunidades para fortalecer o papel
das organizações de saúde no combate à desinformação nas mídias sociais, fornecendo
informações precisas, direcionando os usuários a fontes confiáveis
FONTE;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420921003125?via%3Dihub

Breve COVID-19 da UNDRR Ásia-Pacífico: Comunicação de
risco e combate ao 'infodêmico'
Informações de risco confiáveis, precisas, simples e amplamente compartilhadas salvam
vidas, especialmente quando chegam à 'última milha' e são usadas por comunidades
vulneráveis. No entanto, após várias semanas nesta crise global do COVID-19, também
está claro que um 'universo paralelo' de boatos e informações falsas também está
ativo. Seu amplo alcance e capacidade de influenciar o comportamento podem aumentar
os riscos à saúde e alimentar o racismo e o ódio. Este 'infodêmico' é uma ameaça genuína
para a prevenção e recuperação do COVID-19.
Este resumo tem como objetivo destacar os desafios e oportunidades para mensagens de
risco eficazes. É dada ênfase especial em alcançar e ajudar a proteger as comunidades
vulneráveis e implantar táticas para combater a desinformação e a desinformação que
ameaçam as respostas de saúde pública e aumentam as tensões sociais.
As principais recomendações incluem:







Adapte a mensagem ao público;
Adapte o meio para garantir que ninguém seja deixado para trás e que a 'última
milha' seja alcançada;
Combater ativamente a desinformação;
Moeda de confiança: construa suas redes antes da crise;
Alavancar a Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o seu potencial; e
Desenvolva uma estratégia de comunicação em torno dos planos de recuperação e
saída do COVID-19.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/71973

Quarentena no contexto de COVID-19
Este resumo apresenta considerações práticas relacionadas ao projeto e ao impacto das
medidas que restringem os padrões de movimento humano no contexto do COVID19. Essas medidas incluem: quarentena, na qual os indivíduos que foram expostos a uma
doença transmissível são separados de outros durante o período de incubação da
doença; isolamento, no qual os indivíduos com doença transmissível são separados dos
demais enquanto forem infecciosos; e distanciamento social, no qual indivíduos ou

grandes grupos de pessoas são impedidos de se reunir.1 As medidas podem ser
obrigatórias (exigidas e fiscalizadas pelo governo) ou voluntárias (não exigidas, mas
recomendadas pelo governo ou desenvolvidas e implementadas no nível comunitário ou
individual).
Este resumo fornece várias considerações resumidas, incluindo:





Princípios de ética e direitos humanos devem ser levados em consideração ao
planejar intervenções de quarentena.
As necessidades das populações vulneráveis devem ser priorizadas na estrutura e
na comunicação sobre as medidas de quarentena.
Fatores culturais, políticos, econômicos e geográficos afetarão a eficácia da
quarentena e seu potencial para conter doenças infecciosas.
É importante compreender a dinâmica do poder político e comunitário e as
histórias locais de quarentena em um determinado local.

FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15133/SSHAP_COVID19_Key_Considerations_Quarantine_FR.pdf?sequence=27&isAllowed=y

Reações de idosos suíços à pandemia COVID-19: uma
pesquisa longitudinal sobre a aceitação e adesão às
medidas de saúde pública
O objetivo deste estudo é melhorar a compreensão necessária dos mecanismos que
determinam a adesão e aceitação de medidas de proteção para fornecer uma base sólida
para intervenções em uma pandemia. Para melhorar a comunicação da saúde pública, é
vital compreender quais os fatores sociodemográficos e psicológicos que impulsionam a
aceitação e o cumprimento das medidas de saúde pública pelos idosos.
Os resultados mostram que a aceitação geral e a adesão às medidas de saúde pública
foram altas entre os adultos mais velhos e ainda mais para pessoas com doenças préexistentes (por exemplo, câncer, diabetes tipo II). No entanto, algumas infrações às
medidas foram observadas, e as análises longitudinais sugerem que os aumentos na
confiança social influenciaram positivamente a aceitação das medidas ao longo do tempo,
enquanto a banalização das crenças e medos de saúde impactou a adesão dos idosos às
medidas de proteção ao longo do tempo. Este estudo oferece insights sobre as respostas
comportamentais de adultos mais velhos a uma ameaça contínua e a incerteza
associada que faz parte da comunicação pública sobre a pandemia e medidas de
proteção.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621003713?via%3Dihub
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Este artigo aborda o COVID-19 na Índia, examinando como a interação da desigualdade,
vulnerabilidade e pandemia aumentou as incertezas para grupos pobres e
marginalizados, levando à insegurança, estigma e uma grave perda de meios de
subsistência. Um bloqueio governamental estrito destruiu a renda de agricultores e
trabalhadores informais urbanos e desencadeou um êxodo de trabalhadores migrantes
das cidades indianas, um movimento de massa que colocou pressão adicional nas
comunidades rurais do país. Em outras partes do país, as restrições de bloqueio e a
resposta à pandemia coincidiram com ondas de calor, inundações e ciclones, impedindo
a resposta a desastres e o socorro. Ao mesmo tempo, a pandemia foi politizada para
atingir grupos minoritários (como muçulmanos, dalits), suprimir a dissidência e minar os
valores constitucionais.
Este artigo enfoca como as desigualdades existentes e as incertezas compostas durante a
pandemia COVID-19 exacerbaram a pobreza e as vulnerabilidades dos grupos sociais
marginalizados da Índia. Este artigo conclui que, ao enfrentar eventos futuros,
amplificados pelas mudanças climáticas, as agências e organizações governamentais
precisarão desenvolver novos planos de preparação, adaptados aos contextos locais e
regionais, às vulnerabilidades e circunstâncias da população e aos diversos efeitos do
desdobramento do COVID 19 pandemia. As agências governamentais não devem politizar
ainda mais a pandemia e defender os direitos humanos, incluindo o direito à dissidência e
à liberdade de expressão.
FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15805/SSHAP%20In_Focus
_COVID-19_Uncertainty_Vulnerability_and_Recovery_in_India.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Visões de mundo, confiança e percepções de risco moldam
a aceitação pública das medidas de saúde pública COVID19

O sucesso da implementação de medidas destinadas a reduzir o número de pessoas
infectadas com COVID-19 depende crucialmente da aceitação pública dessas
medidas. Os autores deste estudo mostram que não é o sexo ou a idade, mas sim as
variáveis psicológicas, como a confiança e as visões de mundo, que influenciam
fortemente as percepções de risco das pessoas e a aceitação das medidas. Eles são
capazes de mostrar esses efeitos em desenhos de estudos transversais e
longitudinais. Uma vez que a aceitação das medidas implementadas depende
crucialmente de se elas estão de acordo com os valores e visões de mundo das pessoas, as
duas últimas variáveis são tão relevantes quanto os fatos epidemiológicos para uma
gestão de risco bem sucedida.
Certamente, evidências epidemiológicas devem ser levadas em consideração no
planejamento de estratégias de gerenciamento de risco relacionadas ao COVID19. Particularmente durante os estágios iniciais de uma pandemia, quando a percepção
pública de risco é alta, uma resposta rápida é necessária. No entanto, a aceitação pública
sustentada torna-se cada vez mais importante no caso de uma pandemia em andamento,
e as estratégias de gerenciamento de risco não devem ser influenciadas apenas pelos
epidemiologistas, porque eles não estão em posição de decidir quais compensações
devem ser feitas pela sociedade. Os resultados do presente estudo demonstram a
importância de visões de mundo e crenças para a aceitação de medidas.
FONTE:https://www.pnas.org/content/118/24/e2100411118

PREVER
PREDICT, um projeto do programa de Ameaças Pandêmicas Emergentes (EPT) da USAID ,
foi iniciado em 2009 para fortalecer a capacidade global de detecção de vírus com
potencial pandêmico que podem se mover entre animais e pessoas. A PREDICT fez
contribuições significativas para fortalecer a vigilância global e as capacidades de
diagnóstico laboratorial para vírus conhecidos e recém-descobertos em vários grupos de
vírus importantes, como filovírus (incluindo ebolavírus), vírus influenza, paramixovírus e
coronavírus.
As atividades do PREDICT apoiaram a preparação para ameaças de pandemia
emergentes e a Agenda Global de Segurança da Saúde, principalmente na África e na
Ásia. Uma década depois, mais de 30 países em todo o mundo têm sistemas mais fortes
para detectar, identificar, prevenir e responder com segurança às ameaças virais. A
PREDICT iniciou o One Health Surveillance, uma abordagem colaborativa transdisciplinar
para compreender o risco de doenças infecciosas na interface humano-animal. A força de
trabalho treinada pelo PREDICT, incluindo especialistas em doenças zoonóticas e cientistas
de laboratório em mais de 60 laboratórios nacionais, universitários e parceiros, é um dos

melhores recursos de resposta para auxiliar na detecção e resposta seguras e protegidas
ao COVID-19 e outras ameaças biológicas emergentes.
Em 1º de abril de 2020, a PREDICT recebeu uma extensão de 6 meses para auxiliar nos
esforços de resposta do COVID-19 e está fornecendo suporte técnico e logístico aos
nossos parceiros de implementação em todo o mundo.
Destaques da vida do projeto:






> 6.800 pessoas treinadas para a One Health Workforce em mais de 30 países
> 164.000 animais e pessoas amostradas com segurança e testadas para ameaças
de doenças zoonóticas
> 60 sistemas de laboratório aprimorados com recursos de detecção de doenças
zoonóticas biosseguras
949 novos vírus detectados, incluindo o ebolavírus de Bombali, ebolavírus do Zaire,
vírus de Marburg e coronavírus relacionados a MERS e SARS
217 vírus conhecidos detectados

A PREDICT estabeleceu as melhores práticas em vigilância e biossegurança One Health,
para identificar vírus com potencial de propagação de animais para pessoas e ajudar a
preparar o mundo para uma detecção mais rápida em futuras epidemias e pandemias. O
PREDICT funciona em total conformidade com as regulamentações federais e
internacionais dos Estados Unidos e definimos o padrão na otimização do trabalho
transdisciplinar colaborativo necessário para a detecção precoce de ameaças virais onde
estas são mais prováveis de surgir. Por meio de nossa rede de parceiros globais e de
países anfitriões, nosso trabalho atende aos requisitos éticos, legais e regulatórios
nacionais e internacionais, e vamos além dessas obrigações para buscar as melhores
práticas de transparência, cooperação, biossegurança e compartilhamento de
informações.
A PREDICT é liderada pelo UC Davis One Health Institute e seus principais parceiros
incluem USAID, EcoHealth Alliance, Metabiota, Wildlife Conservation Society e
Smithsonian Institution. Entre em contato conosco em
FONTE:https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/inlinefiles/PREDICT%20LEGACY%20-%20FINAL%20FOR%20WEB%20-compressed_0.pdf

PREDICT Procedimentos Operacionais Padrão para Vigilância Sanitária Única - Manual
FONTE:https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/inlinefiles/PREDICT%202%20SOP%20Book_v3.%20Aug2020.pdf

Segurança básica de laboratório

FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-basic-laboratorysafety-2016.pdf

Biossegurança e uso de EPI
FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-biosafety-ppe2016.pdf

Preparação para emergências
FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-emergencypreparedness-2016.pdf

Implementando Cadeia Fria para Transporte e Armazenamento Seguro de Amostras
FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-implementingcold-chain-2016.pdf

Embalagem e envio de amostras biológicas
FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-packing-shippingbiological-samples-2016.pdf

Guia do usuário QGIS
FONTE;https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-qgis-users-guide2016.pdf

Captura e amostragem segura de animais
FONTE:https://ohi.sf.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk5251/files/files/page/predict-sop-safe-animalcapture-sampling-2016.pdf

Sistema de gestão de informação laboratorial para
laboratório de biossegurança: Segurança e eficiência
Sistema de gerenciamento de informação laboratorial(LIMS) tem sido amplamente
utilizado para facilitar as atividades laboratoriais. No entanto, os LIMSs atuais não
contêm funções para melhorar a segurança do trabalho de laboratório, que é a principal
preocupação dos laboratórios de biossegurança (BSLs). Com toneladas de informações de
biossegurança que precisam ser gerenciadas e um número crescente de projetos de
pesquisa relacionados à biossegurança em andamento, vale a pena expandir a estrutura
atual do LIMS e construir um sistema que seja mais adequado para o uso de BSL. Tal
sistema deve ser cuidadosamente negociado entre a segurança e a eficiência das
atividades regulares do laboratório, permitindo que a equipe do laboratório conduza suas

pesquisas da forma mais livre possível, ao mesmo tempo em que garante a sua segurança
e a do meio ambiente. Para atingir este objetivo, as informações sobre o conteúdo da
pesquisa, o pessoal do laboratório
Sistema de Gerenciamento de Informação Laboratorial para Laboratório de
Biossegurança (BSL-LIMS)
O sistema de gerenciamento de informações de laboratório para laboratórios de
biossegurança (ou BSL-LIMS em abreviação) proposto neste artigo é um sistema de
gerenciamento de informações projetado especificamente para laboratórios de
biossegurança de alto nível (BSL-3 ou -4), ou BSLs de pesquisa básica. Como o BSL-LIMS
tem sua raiz nos BSLs, o foco do sistema é diferente do LIMS tradicional, pois os BSLs são
diferentes dos laboratórios de pesquisa regulares. A biossegurança são apresentadas
como principais preocupações no BSL-LIMS com importância semelhante, senão maior, à
eficiência. 10 A biossegurança em laboratórios inclui duas partes: 1) a segurança das
pessoas que trabalham no laboratório ou estão relacionadas com o pessoal do
laboratório; 2) a segurança do meio ambiente. 11Portanto, o objetivo dos BSLs é manter a
segurança do pessoal e do ambiente antes, durante e depois dos experimentos. Se houver
qualquer risco de segurança inevitável no curso de um projeto de pesquisa, então os
riscos devem ser reduzidos a um grau aceitável e controlável antes do início do projeto, e
assim ser mantidos até o final do mesmo; caso contrário, o projeto deve ser abandonado
em vez de ter permissão para começar. Portanto, como parte dos BSLs, o projeto do LIMS
deve estar em conformidade com os padrões de segurança definidos pelos BSLs. Uma vez
que a biossegurança é uma pré-condição para experimentos em BSLs, o foco do LIMS
correspondente muda do gerenciamento da informação pós-experimental (isto é,
resultados) para o gerenciamento da informação pré-experimental (isto é,
preparação). Mesmo que a estrutura geral do BSL-LIMS possa ser semelhante à do LIMS
tradicional,
O gerenciamento de informações em um BSL pode ser dividido em quatro categorias:
1 Gerenciamento de Projetos
2 Administração de pessoal
3 Gerenciamento de material experimental
4 Gestão de equipamentos
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2588933821000042?token=50110F851F681D871F5DA
407A49A6C52D6F7FC4343678DA55EE82821336842B00B5918C2BFB151DFA56821BEB7FB7C8C&originRegi
on=us-east-1&originCreation=20210605223143

Defesa da Agricultura Animal
A Defesa da Agricultura Animal fornece recomendações especificas para a proteção de
um dos maiores setores da economia dos Estados Unidos
Relatório da Comissão Bipartidária de Biodefesa, anteriormente denominada Blue Ribbon
Study Panel on Biodefense
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2017/10/Defense-of-Animal-Agriculture-04.pdf

6 maneiras de incorporar contexto social e confiança na
gestão infodêmica
Este resumo explica como as ciências sociais podem informar a infodemiologia,
tornando-a mais sintonizada com diferentes contextos sociais, políticos e culturais e
com as relações entre as pessoas e as instituições formais. Ao fornecer uma
compreensão dos contextos e culturas em que a infodemia circula, os cientistas sociais
podem ajudar os gerentes da infodemia a trabalhar com as pessoas para tomar decisões
com base nas informações mais precisas e adequadas. O briefing primeiro definirá o que
precisa ser feito e, em seguida, oferecerá seis maneiras de fazê-lo.
Essas seis maneiras são:
1. Use as ciências sociais para compreender o contexto socioeconômico, político e
histórico no qual as informações estão circulando.
2. Adapte as comunicações para responder às preocupações de diferentes grupos de
pessoas, usando fontes e plataformas confiáveis.
3. Estabeleça o diálogo e crie sistemas de feedback.
4. Inclua diversos grupos e ouça com a mente aberta - a desinformação e os rumores
são influenciados pelas experiências de vida das pessoas e pela situação atual.
5. Seja transparente, consistente e aberto, principalmente sobre incertezas,
controvérsias e erros.
6. Ofereça narrativas convincentes que construam um senso de capacidade e
motivação para agir.

FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15892/SSHAP_6_Ways_to
_Incorporate_Social_Context_and_Trust_Infodemic_Management.pdf?sequence=5

Impactos mais amplos na saúde das respostas verticais ao
COVID-19 em países de baixa e média renda (LMICs)
Este artigo analisa os efeitos das respostas verticais ao COVID-19 nos sistemas, serviços de
saúde e no acesso e uso das pessoas nos países de baixa renda, onde subinvestimentos
históricos e contínuos aumentam a vulnerabilidade a uma multiplicidade de ameaças à
saúde. Usamos o termo 'resposta vertical' para descrever decisões, medidas e ações
tomadas apenas com o propósito de prevenir e conter COVID-19, muitas vezes sem a
consideração adequada de como isso afeta o sistema de saúde mais amplo e as limitações
de recursos pré-existentes. Este artigo fornece insights para atores no governo, agências,
organizações e comunidades para projetar e implementar respostas mais proporcionais,
adequadas, abrangentes e socialmente justas que abordem COVID-19 sem comprometer
outros aspectos da saúde em quatro seções principais:
1.
2.
3.
4.

Caracterizando a resposta vertical,
os impulsionadores de impactos mais amplos na saúde,
evidências de impactos, e
sugestões de mitigação.

Além da ação imediata, há uma necessidade de reavaliar as prioridades e abordagens na
saúde global, tanto no contexto do COVID-19 quanto além. Se o bem-estar de todas as
pessoas for realmente valorizado, abordagens de 'saúde como um todo' 1 são
responsáveis pelos trade-offs de saúde da resposta COVID-19 no curto prazo e atendem
às necessidades de saúde de diversas populações a médio e longo prazo -termo são
cruciais.
FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15626/SSHAP_Broader_he
alth_impacts_review_FINAL7_clean.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Artigo de referência: COVID-19 no contexto de
deslocamento forçado: perspectivas do Oriente Médio e da
África Oriental

Este documento de base apresenta considerações sobre como a pandemia COVID-19
está acentuando as vulnerabilidades existentes das populações deslocadas à força pela
guerra (refugiados, requerentes de asilo, pessoas deslocadas internamente e apátridas),
em contextos na África Oriental e no Oriente Médio. Além da devastadora ameaça à
saúde que a pandemia representa, as medidas de bloqueio impostas pelos governos para
reduzir a transmissão estão tendo efeitos desproporcionais sobre as populações
deslocadas à força, aprofundando ainda mais a pobreza, a xenofobia e criando novos
problemas de proteção humanitária. Com os requisitos excepcionais de distanciamento
físico desta pandemia, adicionando ímpeto a um impulso global para a localização de
respostas humanitárias, os autores também descrevem algumas das respostas locais ao
COVID-19 montadas por comunidades deslocadas à força e atores humanitários no início
da epidemia. O artigo termina oferecendo sugestões sobre como uma maior inclusão
poderia ajudar a abordar as vulnerabilidades das pessoas deslocadas ao COVID-19.
Este documento oferece as seguintes recomendações sobre como as agências
humanitárias e os governos podem apoiar os atores locais durante esta pandemia para
reduzir as vulnerabilidades criadas pelo COVID-19:






Promova respostas holísticas de saúde pública que abordem múltiplas
vulnerabilidades relacionadas ao COVID-19.
Use a pesquisa para adaptar as respostas.
Adote uma abordagem de toda a sociedade para COVID-19.
Organizações de apoio lideradas por pessoas deslocadas à força.
Apoie os esforços locais de pacificação e cessar-fogo.

FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15504/Background%20Paper%20COVID19%20and%20Forced%20Displacement%20in%20the%20Middle%20East%20and%20East%20Africa%201.0.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y

Conformidade com medidas de distanciamento físico para
COVID-19 e implicações para RCCE na África Oriental e
Austral
Este breve relato sobre atitudes e práticas relacionadas às medidas de distanciamento
físico na África Oriental e Austral no contexto do atual surto global de COVID-19. Onde
for relevante, também inclui uma visão e aprendizagem com os surtos de Ebola na África
Ocidental e na República Democrática do Congo. Apresenta considerações práticas para a
formulação de estratégias de comunicação e mensagens sobre o tema do distanciamento
físico relacionado ao COVID-19, levando em consideração os inúmeros desafios relativos à
implementação e mitigação dos efeitos nocivos que existem na região, e ciente de que o

distanciamento pode, em alguns contextos, têm efeitos adversos e contribuem direta e
indiretamente para as mortes relacionadas com COVID-19.
Numerosos fatores influenciam o cumprimento das medidas de distanciamento físico na
África Oriental e Austral. As consequências negativas potenciais ou reais do
distanciamento podem impedir as pessoas de cumprir as diretivas ou ter efeitos
prejudiciais a longo prazo se o fizerem. Os fatores descritos neste relatório - incluindo
fatores econômicos, densidade populacional, ambientes de conflito, grupos socialmente
vulneráveis e crenças e práticas religiosas - devem ser levados em consideração ao
projetar estratégias de comunicação de risco e engajamento comunitário (RCCE). As
medidas e formas disponíveis para mitigar as consequências negativas devem ser
incorporadas às mensagens.
FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Considerações e princípios para proteger pessoas com alto
risco de resultados graves de COVID-19
Este resumo considera a justificativa para proteger indivíduos com alto risco de doença
grave ou morte por COVID-19 em países de baixa e média renda. Ele fornece uma visão
geral das abordagens propostas para blindagem, discute as categorias de indivíduos que
podem ser identificados para blindagem e descreve as prováveis dificuldades dessas
medidas e formas de mitigá-las. Deve-se observar que os autores não estão cientes de
nenhum precedente para blindagem direcionada de grupos específicos em países de baixa
e média renda durante este ou qualquer outro surto. Como tal, a blindagem como uma
abordagem não foi testada.
Este resumo fornece considerações sobre a viabilidade e os desafios dessa abordagem,
especialmente em ambientes de baixa e média renda. As decisões sobre blindagem
deverão prestar atenção especial ao contexto socioeconômico local, ser tomadas em
colaboração com os atores locais e ser continuamente adaptadas à luz das evidências
emergentes sobre a eficácia da abordagem, as características do COVID-19 e as trajetórias
de os surtos. Essas considerações incluem:




A abordagem de blindagem específica adotada deve refletir o contexto do país ou
localidade, levando em consideração a viabilidade relativa e a provável eficácia de
sua implementação e as formas como as pessoas provavelmente reagirão às
medidas.
A comunicação clara e transparente deve ocorrer com as comunidades por meio
de autoridades locais confiáveis ou interlocutores.



A blindagem só será viável e eficaz se um modelo apropriado for escolhido em
consulta com representantes reconhecidos da comunidade.

FONTE:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15286/SSHAP%20COVID19%20Brief%20Shielding.pdf?se

OMS aprova vacina
emergência

Sinovac-CoronaVac

para

uso

de

Vacina preveniu doenças sintomáticas em 51% dos inoculados e evitou casos graves e
hospitalizações
em
100%
da
população analisada;
condições
de
armazenamento tornam imunizante adequado a países com poucos recursos; decisão
permite que vacina seja distribuída através da iniciativa Covax.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou esta terça-feira a vacina SinovacCoronaVac para uso de emergência.
A decisão dá a países, financiadores, agências de compra e comunidades a garantia de
que o imunizante cumpre com os padrões internacionais de segurança, eficácia e
fabricação.
Importância
A vacina é produzida pela empresa farmacêutica Sinovac, com sede na China.
Em comunicado, a diretora-geral assistente da OMS, Mariângela Simão, disse
que “o mundo precisa desesperadamente de várias vacinas contra Covid-19 para lidar com
a enorme desigualdade de acesso em todo o globo.”
Mariângela
Simão também
pediu
aos
fabricantes
que
participem
da
iniciativa Covax, compartilhando seus conhecimentos e dados para controlar a pandemia.
Para integrar a Covax, as vacinas precisam estar aprovadas na Lista de Uso de Emergência
da OMS. A decisão também permite que os países agilizem sua própria aprovação.
Processo
A OMS avalia a qualidade, segurança e eficácia dos imunizantes, bem como planos de
gestão de risco e adequação programática, como requisitos de rede de frio.
A avaliação é realizada por um grupo que inclui especialistas regulatórios de todo o
mundo e um Grupo Consultivo Técnico, responsável por realizar a avaliação de riscobenefício e determinar as condições em que os imunizantes podem ser distribuídos.

No caso da vacina Sinovac-CoronaVac, o parecer da OMS contou com inspeções no local
das instalações de produção.
Com base nas evidências, a OMS recomenda a vacina para uso em adultos de 18 anos ou
mais, em um esquema de duas doses com espaçamento de duas a quatro semanas.
Os resultados da eficácia mostraram que a vacina preveniu doenças sintomáticas em
51% dos vacinados. Já casos graves e hospitalizações foram evitados em 100% da
população estudada.
Reservas
Segundo a OMS, poucos adultos com mais de 60 anos foram incluídos em ensaios clínicos,
portanto a eficácia não pode ser calculada para esta faixa etária.
A agência não está recomendando um limite máximo de idade para a vacina porque os
dados coletados em vários países e outras informações sugerem que o
imunizante provavelmente tem um efeito protetor em pessoas idosas.
Os especialistas da agência afirmam que “não há razão para acreditar que a vacina
tenha um perfil de segurança diferente em populações mais velhas e mais jovens.”
A OMS recomenda que os países que usam a vacina em grupos de idade avançada
realizem monitoramento de segurança e eficácia para verificar o impacto.
Uso de emergência
O procedimento de lista de uso de emergência avalia a adequação de novos produtos de
saúde durante emergências de saúde pública.
O objetivo é disponibilizar medicamentos, vacinas e diagnósticos o mais rápido possível
para atender à emergência, respeitando critérios rigorosos de segurança, eficácia e
qualidade.
O processo envolve uma avaliação rigorosa dos dados de ensaios clínicos, bem como
dados adicionais substanciais sobre segurança, eficácia, qualidade e um plano de
gerenciamento de risco com foco nas necessidades dos países de baixa e média renda.
A OMS já listou as vacinas Pfizer / BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India,
Astra Zeneca EU, Janssen, Moderna e Sinopharm.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1752282

A origem de COVID: as pessoas ou a natureza abriram a
caixa de Pandora em Wuhan?

A pandemia COVID-19 tem perturbado vidas em todo o mundo há mais de um ano. Seu
número de mortos chegará em breve a três milhões de pessoas. No entanto, a origem da
pandemia permanece incerta: as agendas políticas de governos e cientistas geraram
densas nuvens de ofuscamento, que a grande imprensa parece incapaz de dissipar.
A seguir, examinarei os fatos científicos disponíveis, que contêm muitas pistas sobre o que
aconteceu, e proporcionarei aos leitores as evidências para fazerem seus próprios
julgamentos. Tentarei então avaliar a complexa questão da culpa, que começa com, mas
se estende muito além, do governo da China.
Ao final deste artigo, você pode ter aprendido muito sobre a biologia molecular dos
vírus. Tentarei manter esse processo o mais indolor possível. Mas a ciência não pode ser
evitada porque por enquanto, e provavelmente por muito tempo, ela oferece o único fio
seguro através do labirinto.
O vírus que causou a pandemia é conhecido oficialmente como SARS-CoV-2, mas pode
ser chamado de SARS2. Como muitas pessoas sabem, existem duas teorias principais
sobre sua origem. Uma é que ele saltou naturalmente da vida selvagem para as
pessoas. A outra é que o vírus estava sendo estudado em um laboratório de onde
escapou. É muito importante que seja o caso, se esperamos evitar uma segunda
ocorrência desse tipo.
Descreverei as duas teorias, explicarei por que cada uma é plausível e, em seguida,
perguntarei qual fornece a melhor explicação dos fatos disponíveis. É importante notar
que até agora não há evidência direta para nenhuma das teorias. Cada um depende de um
conjunto de conjecturas razoáveis, mas até agora carecem de provas. Portanto, tenho
apenas pistas, não conclusões, a oferecer. Mas essas pistas apontam para uma direção
específica. E tendo inferido essa direção, vou delinear alguns dos fios deste emaranhado
de desastre.
Um conto de duas teorias. Depois que a pandemia estourou pela primeira vez em
dezembro de 2019, as autoridades chinesas relataram que muitos casos ocorreram no
mercado úmido - um local que vende animais selvagens para obter carne - em
Wuhan. Isso lembrou os especialistas da epidemia de SARS1 de 2002, na qual um vírus de
morcego se espalhou primeiro para as civetas, um animal vendido em mercados úmidos e
das civetas para as pessoas. Um vírus de morcego semelhante causou uma segunda
epidemia, conhecida como MERS, em 2012. Desta vez, o animal hospedeiro intermediário
foram os camelos.
A decodificação do genoma do vírus mostrou que ele pertencia a uma família viral
conhecida como beta-coronavírus, à qual os vírus SARS1 e MERS também pertencem. A
relação apoiou a ideia de que, como eles, era um vírus natural que conseguiu pular dos
morcegos, por meio de outro hospedeiro animal, para as pessoas. A conexão com o
mercado úmido, o principal ponto de semelhança com as epidemias SARS1 e MERS, logo

foi rompida: pesquisadores chineses encontraram casos anteriores em Wuhan sem ligação
com o mercado úmido. Mas isso parecia não importar, quando tantas evidências
adicionais em apoio à emergência natural eram esperadas em breve.
Wuhan, no entanto, é o lar do Wuhan Institute of Virology, um importante centro mundial
de pesquisa sobre coronavírus. Portanto, a possibilidade de que o vírus SARS2 tenha
escapado do laboratório não pode ser descartada. Dois cenários razoáveis de origem
estavam sobre a mesa.
Desde o início, as percepções do público e da mídia foram moldadas em favor do cenário
de emergência natural por fortes declarações de dois grupos científicos. A princípio, essas
declarações não foram examinadas tão criticamente como deveriam.
“Estamos juntos para condenar veementemente as teorias da conspiração que sugerem
que COVID-19 não tem uma origem natural”, um grupo de virologistas e outros
escreveram no Lancet em 19 de fevereiro de 2020, quando era realmente muito cedo
para alguém ter certeza o que tinha acontecido. Os cientistas “concluem de forma
esmagadora que este coronavírus se originou na vida selvagem”, eles disseram, com um
apelo estimulante para que os leitores fiquem com os colegas chineses na linha de frente
da luta contra a doença.
FONTE:https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-atwuhan/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NewsletterPost05132021&utm_content=Ne
wsletterQuote_TheOriginOfCOVID05132021

Economia para prevenção e preparação para desastres: o
investimento na gestão de risco de desastres na Europa faz
sentido econômico (Vol. 2): relatório resumido
Este relatório faz parte do projeto de assistência técnica do Banco Mundial realizado com
a Direção-Geral da Comissão Europeia para a Proteção Civil Europeia e Operações de
Ajuda Humanitária (DG ECHO) e financiado no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da
União (UCPM) Programa de Trabalho Anual 2020. Este relatório é os resultados
produzidos no Componente 1, 'Análise retrospectiva dos custos e benefícios de
investimentos selecionados em gestão de risco de desastres (DRM)', com o objetivo de
mostrar os benefícios de investir na prevenção de riscos de desastres. O objetivo deste
relatório é fornecer aos Estados-Membros da UE / Estados participantes (MS / PS) e aos
membros da UCPM uma análise consolidada e informações sobre o valor económico do
investimento na preparação e prevenção de catástrofes e climáticas.
A análise pode servir de base para:

1. demonstrando os benefícios líquidos de investir na prevenção e preparação para
vários perigos,
2. apresentando as melhores práticas de investimento em prevenção para vários
membros do MS / PS e UCPM, bem como em escala regional, e
3. fornecer orientação sobre abordagens metodológicas para estimar os benefícios
líquidos das intervenções, incluindo soft investments, com foco na aplicação da
estrutura do Triplo Dividendo da Resiliência para a análise econômica, embora
outras metodologias também sejam descritas neste relatório.
FONTE:https://documents1.worldbank.org/curated/en/280321622578148100/pdf/BackgroundReport.pdf

Modelos de restauração de pontes
inundações: dados de levantamento

resilientes

a

O objetivo deste levantamento é definir as tarefas de restauração após danos induzidos
por hidráulica e / ou perda de funcionalidade de pontes. Isso inclui a duração e a
sequência das tarefas de restauração, tempos ociosos, custo e perda de tráfego /
funcionalidade para níveis de dano especificados de determinados componentes da
ponte. O uso potencial desses dados é a geração de conjuntos de funções de restauração
e reintegração para quantificar a resiliência de pontes expostas a riscos hidráulicos, ou
seja, erosão, acúmulo de detritos e forças hidráulicas (Mitoulis et al. 2021). Espera-se que
os dados informem distritos, conselhos municipais, proprietários de estradas e ferrovias
e partes interessadas, fornecendo informações valiosas para o gerenciamento eficiente
de seus ativos antes e depois de eventos catastróficos com base na resiliência.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340921003723?via%3Dihub

Relatório de furacão de 2021
Esta publicação fornece uma visão geral da temporada de furacões de 2021 nos Estados
Unidos. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) projetou um total de
13-20 tempestades nomeadas, 6-10 furacões e 3-5 grandes furacões, definidos como
Categoria 3 e superior. Em 2020, os Estados Unidos foram o destino final para um recorde
de 30 tempestades nomeadas ao longo da temporada de furacões, que atingiram as

costas do Golfo e do Atlântico. Três dessas tempestades atingiram a costa da Louisiana
consecutivamente e os furacões Laura e Delta atingiram o continente a apenas 15 milhas
um do outro em menos de seis semanas. A comunidade do sudoeste da Louisiana foi
devastada. Casas foram reduzidas a lajes. Os telhados estavam faltando. E o calor que se
instalou logo depois que a tempestade se dissipou fez com que muitas casas, repletas de
danos causados pela água, crescessem mofo. Esta crise destacou uma distinção
importante: embora os furacões sejam devastadores para qualquer comunidade, os
efeitos dos desastres podem ser exponencialmente piores para as áreas de baixa
renda. Ao compreender a exposição ao risco de furacão, tanto hoje quanto no futuro, a
devastação financeira para seguradoras, proprietários de residências e comunidades pode
ser evitada.
A CoreLogic identificou mais de 31 milhões de residências unifamiliares (e quase 1
milhão de residências a mais em edifícios com várias unidades) que corriam risco
moderado ou maior devido aos ventos prejudiciais de um furacão. Quase 8 milhões
dessas casas tiveram exposição costeira direta ou indireta e subsequente risco de
tempestade costeira e danos de furacões. Para qualquer comunidade, as perdas com
furacões são graves e infrequentes, e os proprietários contam principalmente com a
disponibilidade de recursos do seguro para restaurar casas e apoiar as metas de resiliência
da comunidade. Danos causados por ventos de furacão geralmente são segurados para a
maioria das casas, mas o seguro contra inundações não é adquirido uniformemente pelos
proprietários. Estudos da CoreLogic mostraram que até 70% dos danos causados por
enchentes em residências não são segurados.
FONTE: 2021

Hurricane Report (corelogic.com)

EVENTOS

FONTE:https://padlet.com/susinfra/PLUS
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