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Governança do risco de inundação no Brasil e no Reino Unido: facilitando a troca
de conhecimento por meio de lacunas de pesquisa e o potencial de dados gerados
por cidadãos
Este trabalho instiga uma colaboração interdisciplinar entre países e troca de conhecimento,
focada em ferramentas, métodos e políticas usadas no Brasil e no Reino Unido na tentativa de
desenvolver ideias e iniciativas inovadoras transdisciplinares para informar e aprimorar a
governança do risco de inundação. O estudo visa identificar as lacunas e as potencialidades
dos dados gerados pelos cidadãos em quatro eixos do sistema de alerta: (1) conhecimento do
risco, (2) previsão e monitoramento de inundações, (3) comunicação de risco e (4) governança do risco de inundação.
As contribuições de pesquisa para este trabalho foram reunidas durante um diálogo virtual
internacional que envolveu 40 servidores públicos, profissionais, acadêmicos e formuladores
de políticas de agências brasileiras e britânicas de monitoramento de perigos e riscos durante
a pandemia de Covid-19. Os desafios comuns identificados foram a falta de dados locais, sistemas de integração de dados, ferramentas de visualização de dados e falta de comunicação
entre as agências de inundação.
FONTE:https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-01-2022-0016/full/html

O futuro da resiliência a desastres e a necessidade de um índice de vulnerabilidade global
À medida que as mudanças climáticas aceleram a devastação de desastres em ambientes
populosos, líderes governamentais em todo o mundo estão descobrindo a melhor forma de
mitigar esses impactos antes que eles aconteçam. Primeiro, eles devem avaliar quem são
os grupos mais vulneráveis em sua população.
Nossa pesquisa revelou o fato surpreendente de que as Nações Unidas atualmente não possuem um índice de vulnerabilidade global. Embora a vulnerabilidade esteja sendo discutida
em diferentes fóruns da ONU, existe a preocupação de que, se a ONU não fizer esforços para
unificar e coordenar essas discussões, poderá criar confusão que não atenderá adequadamente às necessidades das populações mais vulneráveis.
Neste blog, discutimos as políticas atuais em vigor, com recomendações de melhoria para
identificar os grupos mais vulneráveis em nível global e regional, o que poderia informar o
nível local. Atualmente, existem índices de vulnerabilidade em vigor que destacam alguns
aspectos da vulnerabilidade, mas um índice mais abrangente permitiria uma maior percepção
das nações em desenvolvimento e dos grupos necessários.
Quais índices de vulnerabilidade estão sendo usados atualmente?
Em dezembro de 2020, a Assembleia Geral da ONU pediu ao Secretário-Geral que fizesse
recomendações para o desenvolvimento, coordenação e uso potencial de índices de vulnerabilidade multidimensionais para pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
Originalmente decidido em 2000 e posteriormente revisado em 2005, o Índice de Vulnerabilidade Econômica e Ambiental (IVE) é um dos primeiros índices de vulnerabilidade usados em
nível regional e global. Desde 2005, o EVI tem servido como um dos três critérios que o Comitê
das Nações Unidas para a Política de Desenvolvimento (UNCP) usa para identificar e graduar
países das categorias menos desenvolvidas. Atualmente, consiste em duas dimensões de
vulnerabilidade – econômica e ambiental – e oito indicadores desenvolvidos a partir de uma
metodologia acordada que é revisada a cada três anos. Um de seus principais pontos fortes é
que seus dados cobrem 143 países desde o ano 2000.
Embora um modelo econômico para lidar com a vulnerabilidade seja importante, ele não captura totalmente o escopo da vulnerabilidade com a deliberação de geografia, finanças ou condições ambientais. Que considerações devem ser tomadas ao criar um índice de vulnerabilidade global? Primeiro, analisamos os dados.
Quais são nossas fontes de dados atuais?
Em fevereiro de 2021, Jacob Assa e Riad Meddeb, do PNUD, desenvolveram um excelente
relatório no qual propuseram um índice de vulnerabilidade multidimensional expandido
(MVI) que se baseia no EVI. O MVI do PNUD inclui onze indicadores do EVI, incluindo alguns
do Banco Mundial. Os indicadores representam quatro dimensões de vulnerabilidade: econômica, financeira, ambiental e geográfica.

Embora este MVI tenha sido anteriormente focado em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, seus indicadores podem ser aplicáveis globalmente e incluir dados que cobrem
126 países. O MVI do PNUD inclui três indicadores econômicos do EVI; exportação e concentração de mercadorias, instabilidade da produção agrícola e instabilidade dos bens e serviços
exportados. Acrescenta três indicadores financeiros do Banco Mundial relativos ao turismo
internacional, remessas pessoais e investimento estrangeiro direto. Os três indicadores geográficos incluem o afastamento e o confinamento, e as proporções das populações tanto em
terras secas como em zonas costeiras baixas e elevadas.
O UNICEF começou a avaliar a vulnerabilidade das crianças. Em 2021, o UNICEF desenvolveu
o Índice de Risco Climático Infantil , ou CCRI, cujos indicadores estão separados em dois pilares. O Pilar 1 é a exposição a choques e estresses climáticos e ambientais, que inclui diversos
indicadores. O Pilar 2 é a Vulnerabilidade Infantil, que inclui um conjunto de indicadores de
pobreza, recursos de comunicação e proteção social; água, saneamento e higiene; educação,
saúde e nutrição infantil.
Em geral, os indicadores precisam ser personalizados para diferentes regiões para capturar
as dimensões locais e refletir as necessidades das populações vulneráveis locais. O ISC está
contribuindo com uma peça desse quebra-cabeça para uma solução ao envolver acadêmicos
e profissionais na busca de um caminho que possa complementar o processo da ONU. O objetivo é ver uma maneira de desenvolver múltiplos índices de vulnerabilidade por meio de um
processo regional que informe a ação local para grupos vulneráveis.
Como aplicamos o índice de vulnerabilidade multidimensional (MVI)?
Re-Energize DR3, um projeto financiado pelo Belmont Forum, cultivou ações de pesquisa
colaborativa sobre redução de risco de desastres e resiliência. Sua pesquisa está focada na
governança da redução do risco de desastres e resiliência com ênfase em inundações, secas
e ondas de calor em cidades e ilhas costeiras. Essa colaboração abrange sete nações nos continentes da Europa, África, Ásia e América do Norte, com pesquisadores de várias disciplinas
em todo o mundo, liderados pela University College London.
A equipe dos Estados Unidos da Re-Energize DR3 vem estudando a governança de desastres
nos EUA nos níveis federal, estadual e local, usando o estado da Carolina do Norte como
estudo de caso em suas pesquisas e workshops de engajamento de partes interessadas.
Tem havido algum trabalho interessante sobre o MVI do Escritório do Alto Representante da
ONU para os Países Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento Sem Litoral e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (UN-OHRLLS). Seu relatório de 2021 inclui uma
revisão ampliada do MVI existente e recomendações de critérios para o desenvolvimento de
um MVI. Também vincula vulnerabilidade e resiliência usando dimensões de vulnerabilidade
estrutural e resiliência estrutural e política, que são particularmente promissoras.
Essa solução alternativa de índices de vulnerabilidade multidimensionais precisa integrar
melhor os grupos vulneráveis. Até agora, os índices de vulnerabilidade só se aplicam ao nível
nacional e regional. Vimos exemplos de indicadores de vulnerabilidade econômica, financeira,
geográfica e ambiental. A fim de desenvolver índices de vulnerabilidade mais abrangentes, é
necessário que haja um envolvimento mais amplo de grupos vulneráveis claramente identificados.

Qual é a meta de benchmark para MVI conforme recomendado pelo DR3?
Espera-se que os índices regionais de vulnerabilidade sejam concluídos a tempo para a
revisão de 2027 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, e a revisão dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável
em 2028, que serão acordados pelo Comissão Estatística da ONU.
Em maio de 2022, Kristen Downs fez uma apresentação como representante do University of
North Carolina Water Institute, do projeto Re-Energize DR3 e do Scientific and Technology
Major Group, convocado pelo International Science Council (ISC). Ela se apresentou no Ignite
Stage como parte da 7ª Sessão da Plataforma Global da UNDRR para Redução do Risco de
Desastres em Bali, Indonésia.
Sua palestra foi intitulada “Como devemos abordar a vulnerabilidade a desastres nos níveis
global e regional?”
Há duas partes dessa conversa: a primeira trata da vulnerabilidade dos países e a segunda
trata da vulnerabilidade dos grupos. Como a política garante que ambos sejam abordados de
forma adequada e integrada e, em caso afirmativo, como isso pode ser feito? Para responder
a essas questões, precisaremos 1) empreender a colaboração e a advocacia dentro dos processos existentes da ONU; 2) conduzir pesquisas adicionais que centralizem comunidades
vulneráveis e métodos de envolvimento equitativo das partes interessadas; e 3) avaliar a
atual formulação de políticas sob a ótica da vulnerabilidade multidimensional.
FONTE:https://council.science/current/blog/the-future-of-disaster-resiliency-and-the-need-for-a-global-vulnerability-index/

A crise climática é uma crise dos direitos da criança: Apresentando o Índice
de Risco Climático da Criança
O Índice de Risco Climático das Crianças (CCRI) fornece a primeira visão abrangente da
exposição e vulnerabilidade das crianças aos impactos das mudanças climáticas. Ele classifica os países com base na exposição das crianças a choques climáticos e ambientais, como
ciclones e ondas de calor, bem como sua vulnerabilidade a esses choques, com base em seu
acesso a serviços essenciais. Este relatório apresenta uma estrutura conceitual, uma ferramenta e uma avaliação inicial em nível global da exposição e vulnerabilidade das crianças a
perigos, choques e estresses climáticos e ambientais – para ajudar a priorizar ações para
aqueles que estão em maior risco.
As crianças são mais vulneráveis aos choques climáticos e ambientais do que os adultos por
várias razões, incluindo vulnerabilidade física e fisiológica e um risco aumentado de morte.
E muitas crianças vivem em áreas que enfrentam riscos climáticos e ambientais múltiplos e
sobrepostos. Secas, inundações e clima severo, juntamente com outros estresses ambientais,
compõem um ao outro. Esses perigos podem não apenas exacerbar uns aos outros, mas
também marginalizar bolsões da sociedade e aumentar a desigualdade. Eles também interagem com outros riscos sociais, políticos e de saúde, incluindo o COVID-19. A sobreposição de
perigos acaba por tornar certas partes do mundo lugares ainda mais precários e arriscados
para as crianças – reduzindo drasticamente seu potencial futuro.
FONTE:https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis

Cinco lições sobre abordagens coletivas para ação antecipatória
Entre a primavera de 2020 e o início de 2022, o Centro apoiou o OCHA na realização de processos de aprendizagem em quatro pilotos de ação antecipatória (AA) na Somália, Bangladesh,
Etiópia e Malawi.
Os pilotos fazem parte da aspiração do OCHA de facilitar uma mudança mais ampla no sistema humanitário para lidar com desastres de maneira oportuna, mais digna e mais eficiente,
mitigando o impacto de crises iminentes sobre os mais vulneráveis. As abordagens coletivas
de AA ainda são um espaço inovador. Portanto, era importante desde o início aprender intencionalmente com os pilotos, construindo evidências que pudessem apoiar a melhoria contínua
e ajudar a facilitar essa mudança.
Para esse tipo de programação experimental em ambientes altamente complexos, o aprendizado de processo oferece uma ferramenta importante para construir uma compreensão coletiva do que funcionou bem, quais benefícios e desafios surgem e como melhorar iterativamente. Nossa abordagem para o aprendizado de processos pressupõe o seguinte:
• Soluções simples raramente (ou nunca) existem para desafios complexos que surgem
• O progresso ocorre ajustando incrementalmente como equilibrar os requisitos concorrentes
• A aprendizagem oferece áreas de foco para mais investigação, deliberação e melhoria iterativa
À medida que o OCHA expandiu seu portfólio de estruturas de ação antecipatória , o aprendizado de processo ofereceu uma oportunidade única para capturar e integrar um amplo aprendizado sobre as complexidades de aumentar a escala de AA, ancorando-o nas realidades
vividas das famílias mais afetadas por desastres e aproveitando o conhecimento e estruturas
institucionais. Também permitiu que o OCHA integrasse o aprendizado dos primeiros pilotos
naqueles desenvolvidos posteriormente.
A perturbação causada pela pandemia tornou o esforço de criação, implementação e aprendizagem dos quadros de ação antecipatória significativamente mais exigentes.
FONTE:https://www.disasterprotection.org/blogs/five-lessons-collective-approaches-anticipatory-action

Renda e Segurabilidade como Fatores de Risco de Incêndios Florestais
A crescente frequência de incidentes destrutivos de incêndios florestais nos Estados Unidos,
particularmente no Ocidente, está bem documentada, e as principais variáveis causais são
cada vez mais bem compreendidas. Entre as partes interessadas com maiores preocupações
sobre os riscos de incêndios florestais destrutivos estão as companhias de seguros e os proprietários de imóveis que eles seguram. O cancelamento e a não renovação do seguro devido
ao risco de incêndios florestais receberam atenção da mídia após as principais temporadas de

incêndios florestais, principalmente na Califórnia. No entanto, menos atenção tem sido direcionada aos riscos relacionados a incêndios florestais suportados por segurados de baixa
renda, especificamente. Por exemplo, a probabilidade de manter ou substituir uma apólice de
risco aumenta quando um proprietário investe em medidas de proteção contra incêndio. No
entanto, esses investimentos são comparativamente caros para os proprietários de baixa
renda. A presente pesquisa visa identificar regiões nos 48 estados mais baixos onde o risco
moderado e alto de incêndios florestais, renda mais baixa e segurabilidade são riscos coincidentes. A concentração de casas em risco em municípios com potencial de risco de incêndios
florestais comparativamente alto e taxas de pobreza comparativamente mais altas são consideradas. Este artigo também considera como a participação de mercado concentrada de
subscrição de seguros pode representar um risco para proprietários de residências de baixa
renda, considerando a sobreposição entre mercados de seguros altamente concentrados e
estados com alto risco de incêndio e maiores taxas de pobreza
FONTE:https://www.mdpi.com/1999-4907/13/7/1130

Avaliação de risco de incêndio florestal
No módulo de risco de incêndios florestais do EFFIS, é apresentado um protótipo que contribui para uma avaliação harmonizada do risco de incêndios florestais (WRA) em grandes
áreas espaciais, apresentando uma primeira metodologia consistente e um conjunto de
dados para a região pan-europeia, funcionando como ponto de partida para uma avaliação
de risco mais abrangente.
Os incêndios florestais são aqui entendidos em termos de sistemas humanos e naturais acoplados. Dada a complexidade inescapável e a interação não linear entre os componentes do
risco de incêndios florestais, uma mera classificação de risco agregado – isolada de informações contextuais básicas – pode ser difícil de entender sozinha. É por isso que a abordagem proposta é explicitamente projetada para fornecer não apenas a classificação final do
risco, mas também complementá-la com um rico conjunto de grandezas espaciais, seja
usado diretamente para estimar o risco, ou útil como camadas básicas para facilitar uma
comparação contextual com dados de fundo selecionados.
O desenvolvimento desta primeira abordagem pan-europeia para avaliar o risco de incêndios
florestais decorre de uma série de regulamentos da UE que exigem que a CE tenha uma
ampla visão geral do risco de incêndios florestais na região europeia, para apoiar as ações dos
seus Estados-Membros e garantir conformidade na implementação dos regulamentos da UE
relacionados a incêndios florestais. O processo está intimamente ligado ao Grupo de Especialistas em Incêndios Florestais (EGFF), composto por representantes de gestão de incêndios de
43 países da região e parte do EFFIS - Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios
Florestais, que foi estabelecido conjuntamente pelos serviços da CE (DG ENV e JRC) e os serviços de bombeiros relevantes dos Estados-Membros da UE, outros países europeus não pertencentes à UE e países do Médio Oriente e Norte de África.
FONTE:https://effis.jrc.ec.europa.eu/about-effis/technical-background/wildfire-risk-assesment

Ciência para Emergências Humanitárias e Resiliência
A Ciência para Emergências Humanitárias e Resiliência (SHEAR) é um programa de pesquisa internacional interdisciplinar financiado conjuntamente pelo Foreign, Commonwealth &
Development Office (FCDO) do Reino Unido e pelo Natural Environmental Research Council
(NERC). O objetivo é apoiar a melhoria da resiliência a desastres e a resposta humanitária,
avançando no monitoramento, avaliação e previsão de perigos e riscos naturais na África
Subsaariana e no sul da Ásia.
O programa SHEAR realizou pesquisas inovadoras, em algumas das partes mais propensas a
perigos do mundo, para entender e prever melhor os desastres e minimizar o risco que eles
representam para as comunidades vulneráveis. Este documento descreve o trabalho realizado
pelos projetos SHEAR em diferentes países. Os principais recursos produzidos por cada projeto podem ser encontrados no diretório SHEAR Knowledge.
FONTE:https://infohub.practicalaction.org/bitstream/handle/11283/622922/SHEAR-around%20the%20world%20V1.pdf?sequence=1&is
Allowed=y

Ventilação para reduzir a propagação de infecções respiratórias, incluindo
COVID-19
Orientação sobre a ventilação de espaços internos para reduzir a propagação de infecções
respiratórias, incluindo o coronavírus (COVID-19).
O que é ventilação e por que é importante
A ventilação é o processo de introdução de ar fresco em espaços internos enquanto remove
o ar viciado. Deixar o ar fresco entrar em espaços internos pode ajudar a remover o ar que
contém partículas de vírus e impedir a propagação do coronavírus (COVID-19) e outras infecções respiratórias, como a gripe. Uma boa ventilação também tem sido associada a benefícios para a saúde, como melhor sono e concentração, e menos dias de folga do trabalho ou
da escola.
Quando alguém com uma infecção viral respiratória respira, fala, tosse ou espirra, libera
pequenas partículas (gotículas e aerossóis) que contêm o vírus que causa a infecção. Essas
partículas podem ser inaladas ou entrar em contato com os olhos, nariz ou boca. As partículas
também podem pousar em superfícies e ser passadas de pessoa para pessoa por meio do
toque.
Enquanto gotículas maiores caem rapidamente no chão, aerossóis contendo o vírus podem
permanecer suspensos no ar por algum tempo, inclusive depois que uma pessoa infectada
deixa a área. Em salas mal ventiladas, a quantidade de vírus no ar pode se acumular, aumentando o risco de propagação, especialmente se houver muitas pessoas infectadas na sala. O
risco de transmissão aérea aumenta quando os ocupantes de um espaço fechado estão participando de atividades energéticas, como exercícios, ou quando estão gritando, cantando ou
falando alto.

Trazer ar fresco para uma sala e remover o ar viciado mais antigo que contém partículas de
vírus reduz a chance de espalhar infecções respiratórias. Quanto mais ar fresco for trazido
para dentro, mais rápido qualquer vírus transportado pelo ar será removido da sala.
A ventilação não impede a propagação de infecções respiratórias por contato próximo e é
apenas uma das ações que você pode tomar para viver com segurança com infecções respiratórias, incluindo a COVID-19 .
FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1095745/20220801_Easy-R
ead-Ventilation-to-reduce-the_spread.pdf

Prioridades de pesquisa para a segurança alimentar global em eventos extremos
Para identificar os riscos prioritários para a segurança alimentar e as oportunidades de pesquisa, os pesquisadores pediram a especialistas de diversas áreas e geografias que descrevessem as principais ameaças à segurança alimentar global nas próximas duas décadas e
sugerissem as principais questões e lacunas de pesquisa sobre esse tópico. Eventos extremos, como aqueles causados por mudanças climáticas, choques econômicos ou geopolíticos
e epidemias de pragas ou doenças, ameaçam a segurança alimentar global. A complexidade
da causalidade, bem como as inúmeras maneiras pelas quais um evento, ou uma sequência
de eventos, cria impactos sistêmicos e em cascata, representam desafios significativos tanto
para a pesquisa quanto para a política de sistemas alimentares. Aqui, o artigo apresenta uma
priorização das ameaças à segurança alimentar global de eventos extremos, bem como questões de pesquisa emergentes que destacam os desafios conceituais e práticos que existem na
concepção, adoção.
A partir das submissões do painel de especialistas, o documento identifica 32 ameaças
distintas que aumentariam a insegurança alimentar global, abrangendo uma gama de
dimensões sociais, econômicas, ambientais e geopolíticas que se cruzam. Vários temas
transversais emergiram da síntese da elicitação pericial. O primeiro tema, eventos compostos
e riscos em cascata, abrange tanto o risco correlacionado de desastres no espaço e no tempo,
setores e regiões, quanto os caminhos específicos pelos quais um único perigo pode causar
uma cascata de impactos nos sistemas alimentares. O segundo tema, vulnerabilidade e capacidade adaptativa, envolve fatores que predispõem as comunidades a perdas, ou diminuem
sua capacidade de lidar com uma perda quando ela ocorre. Finalmente, cooperação e conflito
– em si um componente chave da vulnerabilidade e capacidade de adaptação – foi identificado
como um terceiro tema. A análise descobriu que os especialistas perceberam que as ameaças
aos riscos correlacionados em todas as geografias e anos sequenciais eram altas. A priorização do estudo também indicou que tanto os cientistas quanto os profissionais precisam de
dados mais granulares e melhores mapas e capacidade preditiva aprimorada. As descobertas
apoiam a noção de que o caminho para a paz global continua sendo essencial para garantir a
segurança alimentar global diante de eventos extremos. Conflito e falta de cooperação – em
uma variedade de manifestações e em diferentes escalas políticas – continuam a apresentar
um grande impedimento à segurança alimentar global e é um fator chave que predispõe
comunidades e nações a desastres após choques. A análise descobriu que os especialistas
perceberam que as ameaças aos riscos correlacionados em todas as geografias e anos
sequenciais eram altas. A priorização do estudo também indicou que tanto os cientistas
quanto os profissionais precisam de dados mais granulares e melhores mapas e capacidade

preditiva aprimorada. As descobertas apoiam a noção de que o caminho para a paz global continua sendo essencial para garantir a segurança alimentar global diante de eventos extremos.
Conflito e falta de cooperação – em uma variedade de manifestações e em diferentes escalas
políticas – continuam a apresentar um grande impedimento à segurança alimentar global e é
um fator chave que predispõe comunidades e nações a desastres após choques. A análise
descobriu que os especialistas perceberam que as ameaças aos riscos correlacionados em
todas as geografias e anos sequenciais eram altas. A priorização do estudo também indicou
que tanto os cientistas quanto os profissionais precisam de dados mais granulares e melhores
mapas e capacidade preditiva aprimorada. As descobertas apoiam a noção de que o caminho
para a paz global continua sendo essencial para garantir a segurança alimentar global diante
de eventos extremos. Conflito e falta de cooperação – em uma variedade de manifestações e
em diferentes escalas políticas – continuam a apresentar um grande impedimento à segurança alimentar global e é um fator chave que predispõe comunidades e nações a desastres
após choques. A priorização também indicou que tanto os cientistas quanto os profissionais
precisam de dados mais granulares e mapas melhores, além de capacidade preditiva aprimorada. As descobertas apoiam a noção de que o caminho para a paz global continua sendo
essencial para garantir a segurança alimentar global diante de eventos extremos. Conflito e
falta de cooperação – em uma variedade de manifestações e em diferentes escalas políticas –
continuam a apresentar um grande impedimento à segurança alimentar global e é um fator
chave que predispõe comunidades e nações a desastres após choques. A priorização também
indicou que tanto os cientistas quanto os profissionais precisam de dados mais granulares e
mapas melhores, além de capacidade preditiva aprimorada. As descobertas apoiam a noção
de que o caminho para a paz global continua sendo essencial para garantir a segurança
alimentar global diante de eventos extremos. Conflito e falta de cooperação – em uma variedade de manifestações e em diferentes escalas políticas – continuam a apresentar um grande
impedimento à segurança alimentar global e é um fator chave que predispõe comunidades e
nações a desastres após choques.
FONTE:https://www.cell.com/one-earth/pdfExtended/S2590-3322(22)00329-3

Plano Nacional de Comunicações de Emergência (NECP)
O Plano Nacional de Comunicações de Emergência (NECP) é o plano estratégico da Nação
para fortalecer e aprimorar as capacidades de comunicações de emergência. O NECP
navega na complexa missão de manter e melhorar as capacidades de comunicações de emergência para os socorristas e serve como roteiro da nação para garantir a interoperabilidade
das comunicações de emergência em todos os níveis de governo. O NECP estabelece uma
visão compartilhada para comunicações de emergência e auxilia aqueles que planejam, coordenam, investem e usam comunicações operáveis e interoperáveis para operações de resposta e recuperação. Isso inclui disciplinas tradicionais de resposta a emergências e outros parceiros de toda a comunidade que compartilham informações durante incidentes e eventos
planejados.
O Título XVIII da Lei de Segurança Interna de 2002, conforme alterado, exige que a Agência de
Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) desenvolva o NECP para “ fornecer recomendações sobre como os Estados Unidos devem apoiar e promover a capacidade dos provedores
de resposta a emergências e funcionários governamentais relevantes continuar a se comunicar em caso de desastres e garantir, acelerar e obter comunicações de emergência interope-

ráveis em todo o país. ” A lei também orienta a CISA a desenvolver e atualizar periodicamente
o NECP em coordenação com as partes interessadas federais, estaduais, locais, territoriais,
tribais e do setor privado.
FONTE:https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_0924_CISA_ECD-NECP-2019_1_0.pdf

Entendimento Quadripartite (MoU) assinado para uma nova era de colaboração Saúde Única
As quatro agências internacionais, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), assinaram
um acordo inovador para fortalecer a cooperação para equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de humanos, animais, plantas e meio ambiente.
Em 17 de março de 2022, os chefes das quatro organizações – QU Dongyu, a Diretora-Geral da
FAO, Monique Eloit, a Diretora-Geral da OIE, Inger Anderson, a Diretora Executiva do PNUMA,
e Tedros Adhanom Ghebreyesus, o Diretor-Geral da OMS - assinaram um Memorando de
Entendimento (MoU) para trabalhos conjuntos Saúde Única, pelo qual o PNUMA se juntou à
antiga Tripartite (FAO, OIE e OMS) como um parceiro igual para formar uma nova Colaboração
Quadripartite para Saúde Única.
O novo MoU Quadripartite fornece uma estrutura legal e formal para as quatro organizações
enfrentarem os desafios na interface humana, animal, vegetal e ecossistêmica usando uma
abordagem mais integrada e coordenada. Este quadro também contribuirá para reforçar os
sistemas e serviços de saúde nacionais e regionais.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb9403en/cb9403en.pdf

A dinâmica populacional do reservatório e a epidemiologia de patógenos impulsionam a diversidade genética de patógenos, transbordamento e emergência
Quando vários fatores se alinham, os patógenos que normalmente infectam a vida selvagem
podem se espalhar para a população humana. Se a transmissão de patógenos na população
humana é autossustentável, ou evolui rapidamente para ser autossustentável, novos patógenos humanos podem surgir. Embora muitos fatores influenciem a probabilidade de transbordamento e emergência, a taxa de contato entre humanos e vida selvagem é crítica. Assim,
para os patógenos que habitam reservatórios de vida selvagem com flutuações sazonais pronunciadas na densidade populacional, é amplamente reconhecido que o risco de transbordamento também varia com a estação. O que permanece desconhecido, no entanto, é até que
ponto as flutuações sazonais nas populações do reservatório influenciam a dinâmica evolutiva
dos patógenos de maneira que afetam a probabilidade de emergência. Aqui, usamos modelos
matemáticos e simulações estocásticas para mostrar que as flutuações sazonais nas densidades populacionais do reservatório levam a aumentos sazonais na variação genética dentro

das populações de patógenos e, assim, influenciam o tempo de espera para mutações
capazes de transmissão sustentada de humano para humano. Esses aumentos sazonais na
variação genética também levam a um risco elevado de emergência em épocas previsíveis do
ano.
FONTE:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.19.20178145v2
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