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'Pedra principal sobre pedra': a busca da origem do COVID deve
continuar após relatório da OMS, dizem os cientistas
A equipe de investigação descarta a ideia de que o coronavírus veio de um vazamento de
laboratório, mas oferece duas hipóteses populares na mídia chinesa.
Os cientistas dizem que a busca pelas origens da pandemia COVID-19 deve continuar,
depois que uma equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) visita a China não
produziu respostas para as principais questões sobre como o coronavírus começou a
infectar as pessoas.
Em uma coletiva de imprensa em 9 de fevereiro em Wuhan, China, membros da equipe da
OMS relataram as conclusões de sua investigação de um mês sobre a origem do
coronavírus, que foi relatado pela primeira vez como casos de 'pneumonia viral' em
Wuhan em dezembro de 2019 . Os pesquisadores descartaram amplamente a teoria
controversa de que o vírus vazou acidentalmente de um laboratório e sugeriram que o
SARS-CoV-2 provavelmente passou para as pessoas a partir de um animal - já uma
hipótese importante entre os pesquisadores. Mas a equipe também ofereceu duas
hipóteses promovidas pelo governo e pela mídia chinesa: a de que o vírus, ou seu
ancestral mais recente, pode ter vindo de um animal fora da China e que, uma vez que
circulou nas pessoas, pode ter se espalhado em congelados animais selvagens e outros
produtos embalados a frio.
Os pesquisadores fizeram uma avaliação mista dos resultados. “Ainda existem pedras
importantes que precisam ser removidas, porque qualquer investigação sobre as origens
do vírus não será realizada em duas semanas”, diz Angela Rasmussen, virologista da
Universidade de Georgetown que mora em Seattle, Washington. “Mas o importante é que

isso estabelece as bases para uma investigação mais longa em colaboração com o governo
chinês.”
Alguns pesquisadores dizem que o grupo, que incluía 17 pesquisadores da China e 17
cientistas internacionais, fez perguntas relevantes e acessou grandes quantidades de
dados. “Parece que a equipe da OMS e seus colaboradores chineses estão adotando uma
abordagem comedida, pesando os dados disponíveis de forma adequada e conversando
com as pessoas certas”, disse David Robertson, virologista da Universidade de Glasgow, no
Reino Unido. Ele espera que mais detalhes sejam publicados no relatório da investigação,
que é esperado em breve.
Vazamento de laboratório improvável
Mas outros cientistas dizem que não está claro quais evidências levaram a equipe a
algumas de suas conclusões. As descobertas não mudam a visão existente e amplamente
difundida de que o vírus se originou em animais, disse Nikolai Petrovsky, imunologista da
Flinders University em Adelaide, ao Australian Science Media Center. E a avaliação vai
além do esperado porque enfatiza as duas hipóteses promovidas pelo governo chinês. Ele
diz que há evidências limitadas - “além dos dados relativamente fracos já de domínio
público” - para a ideia de que a transmissão precoce na China estava ligada à 'cadeia de
alimentos frios', o transporte de produtos congelados como carne. No entanto, ele
reconhece que a equipe pode ter acesso a informações que atualmente não são públicas.
Dominic Dwyer, virologista médico da New South Wales Health Pathology em Sydney,
Austrália, e membro da equipe da OMS, diz que há algumas evidências de que o
coronavírus pode ter se espalhado em peixes e carnes contaminados nos mercados
chineses, e mais detalhes serão incluído no relatório escrito.
Outro foco da investigação da OMS foi a ideia de que o vírus vazou de um laboratório - um
cenário que a equipe achou improvável. Peter Ben Embarek, cientista de segurança
alimentar e zoonoses da OMS em Genebra, Suíça, que chefiou a investigação, disse na
coletiva de imprensa que a equipe havia conduzido extensas discussões com funcionários
do Instituto de Virologia de Wuhan, que esteve no centro da especulação, e laboratórios
semelhantes nas proximidades. Ele disse que um vazamento é improvável porque o vírus
não era conhecido pelos cientistas antes de dezembro de 2019.
Dwyer diz que a equipe não viu nada durante as visitas que sugerisse um acidente de
laboratório. “Agora, se nos foi mostrado tudo? Você nunca pode saber. O grupo não foi
projetado para fazer um exame forense da prática de laboratório. ”
A investigação fornece contexto e visão sobre o que estava acontecendo em Wuhan, diz
Jason Kindrachuck, microbiologista da Universidade de Manitoba em Winnipeg,

Canadá. Mas a divisão entre as teorias de um vazamento de laboratório e as origens
naturais se aprofundou conforme a pandemia progrediu e se tornou politizada, diz
ele. “Isso não vai colocar um prego no caixão para o debate.”
Primeiros casos Wuhan
Grande parte da investigação centrou-se nos primeiros dias do surto em Wuhan e tentou
determinar o momento das primeiras infecções na cidade. A equipe revisou os registros
de saúde na cidade e nos arredores da província de Hubei a partir do segundo semestre
de 2019, procurando por flutuações incomuns em doenças semelhantes à influenza e
infecções respiratórias graves, compras de medicamentos para resfriado e tosse na
farmácia e mortes especificamente relacionadas à pneumonia. Ele também testou
retrospectivamente cerca de 4.500 amostras de pacientes para o RNA viral do SARS-CoV-2
e analisou amostras de sangue para anticorpos contra o vírus. Os pesquisadores não
encontraram evidências de que o vírus estava circulando na cidade antes de dezembro de
2019.
Mas a falta de sinais claros de transmissão não significa que o vírus ainda não tenha sido
estabelecido na comunidade, diz Dwyer. A análise da equipe foi baseada em dados
limitados e um sistema de vigilância não projetado para pegar um vírus que pode se
espalhar silenciosamente. Para avaliar adequadamente se o vírus chegou mais cedo, os
pesquisadores teriam que rastrear o que estava acontecendo na comunidade em geral,
não apenas nas unidades de saúde, diz ele.
E embora a equipe de investigação tenha apostado na teoria da origem animal, não
identificou os tipos de animais que poderiam ter transmitido o vírus às pessoas. Ben
Embarek disse que pesquisadores chineses testaram muitos animais domésticos, de
criação e selvagens no país, mas não encontraram evidências de que o vírus estivesse
presente ou continuasse a circular nessas espécies.
Petrovsky diz que as descobertas da transmissão animal podem conter uma lição
importante: “Se esta pandemia foi devido a um evento de transmissão natural, então
podemos esperar várias outras transmissões de coronavírus semelhantes relacionados do
mesmo animal hospedeiro para humanos nos próximos anos”.
Análise adicional
A equipe da OMS disse que as investigações em Wuhan e áreas próximas devem
continuar, em particular para rastrear os primeiros casos, o que pode ajudar os
pesquisadores a entender como a pandemia começou. Recomendou a análise de
amostras mais antigas de bancos de sangue da província e de outras áreas de interesse,
incluindo o uso de testes de anticorpos que podem revelar traços de infecção.

Os pesquisadores também disseram que mais estudos são necessários para melhorar a
compreensão do possível papel da vida selvagem congelada na transmissão viral e se as
pessoas podem ser infectadas por essa via. Testes mais extensos de animais que podem
atuar como reservatórios virais também são necessários, disse o grupo.
“Eu gostaria de ouvir mais sobre os planos para mais trabalho”, diz
Rasmussen. Supostamente, há amostras de vírus armazenadas em laboratórios que não
foram sequenciadas, diz ela, mas sequenciá-las requer planejamento e dinheiro.
A equipe da OMS também recomendou ampliar a busca pela origem do vírus além da
China. Os cientistas dizem que isso é justificado, especialmente devido a novos relatórios
de coronavírus intimamente relacionados ao SARS-CoV-2 sendo encontrados em
morcegos no Japão, Camboja e Tailândia.
Em um estudo 1 publicado na Nature Communications em 9 de fevereiro, os cientistas
relatam ter encontrado um novo coronavírus, que chamaram de RacCS203, em morcegos
ferradura acuminados ( Rhinolophus acuminatus ) capturados em uma caverna na
Tailândia em junho de 2020. O vírus compartilha 91,5% de seu genoma com SARS-CoV2. Embora vírus mais próximos tenham sido encontrados, o resultado mostra que
parentes do vírus pandêmico estão circulando atualmente no sudeste da Ásia. “Sem
dúvida, se eu tivesse apenas uma chance de fazer uma pesquisa agora, faria uma pesquisa
no sudeste da Ásia, e não dentro da China”, diz Linfa Wang, virologista da Escola de
Medicina da Universidade Nacional de Cingapura, Duke, que liderou o trabalho.
Os pesquisadores identificaram vários outros coronavírus intimamente relacionados ao
SARS-CoV-2 em amostras de morcegos congeladas armazenadas no Camboja e no
Japão. Outros fizeram extensas amostras de morcegos na China nos últimos 15 anos. O
parente mais próximo conhecido do SARS-CoV-2, denominado RaTG13, foi encontrado na
China, em morcegos-ferradura intermediários ( Rhinolophus affinis ). Os dois vírus
compartilham 96% de seus genomas. “Se colocarmos o mesmo esforço, dinheiro e talento
no sudeste da Ásia, podemos obter vírus mais estreitamente relacionados”, diz Wang.
FONTE: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00375-7
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-020-03402-1

Um guia para investigar as origens do surto: natureza
versus laboratório

FONTE:https://nonproliferation.org/wp-content/uploads/2020/10/Investigating-Outbreaks.pdf

COVID-19: Um alerta para biossegurança

Há boas razões para a edição de genes ter sido incluída na lista de “armas de destruição
em massa e proliferação” por um importante funcionário da inteligência dos
EUA. Relatório de Jonathan Matthews
Como muitos de nossos leitores, podemos estar nos abrigando no lugar, mas, por favor,
não pense que estamos tirando nossos olhos da bola. Embora outras questões possam
não parecer tão importantes no momento, o vírus COVID-19 vai diminuir um dia, mas
ainda estaremos enfrentando enormes ameaças, como a chamada "crise de extinção" (o
colapso da biodiversidade) e o fracasso em leve a biossegurança a sério. Curiosamente, a
pandemia está tornando muitas pessoas mais alertas exatamente para esses tipos de
problemas.
Tomemos,
por
exemplo,
a
biossegurança. Embora
alguns
especialistas
tenham afirmado que o COVID-19 não foi deliberadamente modificado geneticamente e
lançado como uma arma biológica, a possibilidade de que tenha surgido de um
laboratório
de
pesquisa
não
foi
descartada.
Por exemplo, o Prof Richard Ebright da Rutgers University, um especialista em
biossegurança que tem falado sobre questões de biossegurança por quase 20 anos, acha
que a pandemia COVID-19 poderia ter começado como uma liberação acidental de um
laboratório, como um dos dois conhecidos ter estudado coronavírus de morcego em
Wuhan, China, onde o novo coronavírus surgiu pela primeira vez.
E Stuart Newman, professor de biologia celular e anatomia no New York Medical College
em Valhalla, Nova York, editor-chefe da revista Biological Theory e co-autor de Biotech
Juggernaut , adiciona um contexto histórico crucial que mostra como explorar se COVID19 poderia ter sido geneticamente modificado não deve ser descartado como um assunto
adequado
apenas
para
teóricos
da
conspiração.
Ele ressalta que a engenharia genética dos coronavírus já existe há muito tempo. De
acordo com Newman , “mesmo a maioria dos biólogos não está ciente de que os
virologistas têm recombinado experimentalmente e geneticamente modificado os
coronavírus por mais de uma década para estudar seus mecanismos de
patogenicidade”. Na
verdade,
Newman aponta para artigos sobre coronavírus
de engenharia que
datam
de
20
anos.

Outros estão sinalizando como a proliferação de tecnologias de engenharia genética como
o CRISPR pode nos ameaçar com pandemias que são ainda mais mortais do que o COVID19.
A atual pandemia também gerou interesse no trabalho de Toby Ord, Pesquisador Sênior
da Universidade de Oxford Future of Humanity Institute . Em seu livro recémpublicado, The Precipice , Ord alerta que as pandemias globais desencadeadas por
pesquisas sobre vírus representam uma das duas maiores ameaças existenciais que a
humanidade enfrenta. Ele aponta para o fato de que mesmo os laboratórios de nível mais
alto de biossegurança (BSL-4), trabalhando em patógenos vivos que são conhecidos por
ameaçarem danos globais, têm um histórico ruim de biossegurança. Isso inclui pesquisas
envolvendo cepas desses patógenos que são deliberadamente projetadas para
representar ainda mais perigo - por exemplo, por meio de transmissibilidade
aprimorada. “Com os laboratórios BSL-4 atuais”, escreve Ord , “a fuga de um patógeno
pandêmico
é
apenas
uma
questão
de
tempo”.
Na verdade, os coronavírus, observa o Prof Ebright, são conhecidos por terem sido
estudados em laboratórios de níveis de biossegurança muito mais baixos (BSL-2). Isso
inclui os coronavírus de morcegos estudados em laboratórios de Wuhan e
arredores. “Como resultado”, diz Ebright , “coronavírus de morcegos no Wuhan [Centro
de Controle de Doenças] e no Instituto de Virologia de Wuhan foram coletados e
estudados rotineiramente no BSL-2, que fornece apenas proteções mínimas contra
infecção
de
funcionários
de
laboratório”.
Além dos acidentes, a ampla distribuição e o custo relativamente baixo de técnicas de
edição de genes como o CRISPR oferecem oportunidades crescentes para maus atores. O
Boletim dos Cientistas Atômicos tem rastreado e calculado ameaças humanas à nossa
existência desde 1947, quando foi estabelecido por Albert Einstein, com Robert
Oppenheimer como o primeiro presidente. O Boletim lista a acessibilidade,
disponibilidade e rápida disseminação das tecnologias de engenharia genética e biologia
sintética como algumas das razões pelas quais, no início de 2020, eles colocaram seu
icônico Relógio do Juízo Final mais perto do desastre do que nunca em sua história. A
coleção atual de vastos conjuntos de dados genômicos e relacionados à saúde, dizem eles,
só aumenta o perigo do desenvolvimento de armas biológicas altamente eficazes.
Em sua opinião, são agora “100 segundos para a meia-noite” e a humanidade está em seu
maior
momento
de
perigo.
Toby Ord também vê a humanidade agora atravessando um precipício. E ele considera os
riscos de tecnologias emergentes como as maiores ameaças existenciais que
enfrentamos. Ele os coloca muito acima não apenas dos riscos naturais, como grandes
colisões de meteoros ou enormes erupções vulcânicas, mas também das provocadas pelo
homem, como guerra nuclear e mudanças climáticas. Eles são o principal motivo pelo qual
Ord pensa que a humanidade enfrenta uma chance de 1 em 6 de catástrofe existencial

antes do final deste século, tornando nossas chances de sobrevivência equivalentes às de
um
jogador
de
roleta
russa.
As preocupações de Ord sobre a edição de genes sendo usada para modificar
geneticamente um patógeno são compartilhadas pela comunidade de inteligência dos
Estados Unidos. Na verdade, em 2016 a técnica foi adicionada à lista de “armas de
destruição e proliferação em massa” do alto funcionário da inteligência dos Estados
Unidos exatamente por esse motivo. O falecido Stephen Hawking também pensava que a
engenharia genética dos vírus havia criado o risco de um “gol contra” letal. E por “letal”
ele queria dizer não apenas tão mortal quanto a atual pandemia, mas algo que poderia
tornar
o
planeta
completamente
inabitável
para
os
humanos.
Como Hawking, Ord não é tecnofóbico. Na verdade, Ord deseja acima de tudo proteger o
progresso tecnológico que a humanidade fez e é capaz de fazer. Mas para isso, diz ele,
precisamos agir com maturidade. Cuidado deve ser nossa palavra de ordem e devemos
nos resguardar da pressa. Nossa melhor grande estratégia é aquela marcada pela
prudência e reflexão cuidadosa sobre os perigos potenciais. Caso contrário, a pressa para
desenvolver tecnologias poderia ser não apenas contraproducente, mas totalmente
desastrosa.
No entanto, longe de os governos estarem mais alertas aos perigos das tecnologias
emergentes, a complacência tem, no mínimo, aumentado. Austrália, por exemplo, está
entre os governos que lideram a acusação de desregulamentação uma série de técnicas
de edição de genes, incluindo CRISPR - o que significa que qualquer um pode usá-los para
modificar geneticamente plantas, animais ou micróbios sem supervisão regulatória. Isso é
irônico, visto que o caso mais marcante de engenharia genética que levou a um vírus letal
ocorreu em um laboratório australiano e até levou a pedidos de um fortalecimento
urgente da Convenção de Armas Biológicas.
Mais uma vez, os riscos podem surgir tanto de maus agentes quanto de acidentes, com o
CRISPR se mostrando muito menos preciso e confiável do que o anunciado.
Para aumentar ainda mais as apostas, também estão sendo trabalhados os drives
genéticos baseados em CRISPR, que visam eliminar espécies inteiras de organismos
naturais na natureza ou substituí-los por versões geneticamente modificadas.
COVID-19 pode ser visto como uma chamada de despertar. Richard Horton, o editor-chefe
do The Lancet, ao declarar a resposta ao coronavírus "o maior fracasso da política
científica global em uma geração", escreve : "Se COVID-19 eventualmente imbuir os seres
humanos de alguma humildade, é possível que afinal de contas, seremos receptivos às
lições dessa pandemia letal ”.
“Mas”, ele avisa, “talvez possamos mergulhar de volta em nossa cultura de
excepcionalismo complacente e esperar a próxima praga que certamente chegará. Para
acompanhar a história recente, esse momento chegará mais cedo do que pensamos. ”

E essa praga pode muito bem ser geneticamente modificada e / ou ter saído de um
laboratório.
FONTE:https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19377-covid-19-a-wake-up-call-for-biosafety

Material suplementar para "Erro humano em laboratórios
de alta biocontenção: uma provável ameaça de pandemia"
Por Lynn Klotz | 25 de fevereiro de 2019

Categorizando erros humanos. Devido à escassez de dados sobre incidentes de erro
humano em laboratórios de alta biocontenção, a Gryphon Scientific procurou outros
setores para definir e compreender os tipos de erro humano [i] . A Gryphon resumiu suas
descobertas em uma tabela [ii] em seu relatório. Gryphon lista três tipos de erro humano,
resumidos aqui na Tabela 1 de forma abreviada e modificada.

Tabela 1. Tipos de erro humano. De acordo com Gryphon, muitos dos dados sobre a
confiabilidade humana vêm dos setores de transporte, químico e nuclear. PPE significa
equipamento de proteção individual.
_________________________________________________________________________
_
Muitas fontes de dados diferentes confirmam a ideia de que o erro humano é a principal
fonte de incidentes nos laboratórios BSL3 e BSL4. Aqui, os dados de várias fontes são
resumidos, com análise detalhada disponível do autor.

Relatórios de incidentes FSAP / CDC . Os dados de incidentes a seguir são dos relatórios
resumidos anuais do Federal Select Agent Program (FSAP) para o Congresso [iii] durante
sete anos, de 2009 a 2015. Durante esse período, houve um total de 749 incidentes
relatados ao FSAP de laboratórios de pesquisa de agentes selecionados. Em dezembro de
2016, a porcentagem de laboratórios de agentes selecionados registrados no BSL3 era de
cerca de 70% [iv] de todos os laboratórios, uma proporção aqui considerada relativamente
constante ao longo do período de sete anos.
Os dados sobre incidentes foram fornecidos ao Congresso em sete categorias listadas na
Tabela 2.
Tabela 2. Números de incidentes para as sete categorias relatadas ao Congresso pelo FSAP
/ CDC para os anos de 2009 a 2015. As cinco categorias devido a erro humano estão
destacadas em negrito. BSC significa gabinete de biossegurança.
_____________________________________________________________________
O erro humano de 79,3 por cento apóia a premissa desta análise.
As categorias em negrito provavelmente estão perto de 100% de erro humano. A
categoria 4 pode ser uma mistura de falha humana e defeitos ou falhas do equipamento
de proteção individual (EPI). Para ser conservador, suponha que a Categoria 4 seja
inteiramente de defeitos ou falhas de EPI. A maior categoria de incidentes são os
derramamentos, Categoria 6, uma categoria em que algumas causas podem ser reduzidas
(veja abaixo).
Pelas regras FSAP [v] , derramamentos ou respingos ou outros acidentes em um
laboratório BSL3 onde o trabalhador usa equipamento de proteção individual (EPI),
incluindo um purificador de ar motorizado (PAPR) ou o incidente ocorrido em uma cabine
de biossegurança (BSC) não são considerados relatáveis incidentes desde que o
trabalhador não seja exposto ao patógeno. Por outro lado, todos os derramamentos,
respingos, etc. são reportáveis ao NIH [vi], independentemente de o trabalhador estar
protegido por EPI ou BSC. As regras do FSAP parecem mais razoáveis.
Relatórios de incidentes do NIH. Os relatórios de incidentes solicitados pela FOIA do NIH
Office of Science Policy cobrem o período de 2004 a 2017 [vii] e abrangem os laboratórios
BSL3 e BSL4. Não houve incidentes relatados de laboratórios BSL4. O relatório ao NIH é
necessário apenas para incidentes envolvendo patógenos que contêm DNA
recombinante. Embora tenham ocorrido incidentes nos laboratórios do BSL4, eles podem
não ter envolvido cepas contendo recDNA, portanto, não apareceriam nos relatórios do
FOIA NIH. Os laboratórios BSL2 também devem relatar incidentes, mas eles são de menos
interesse aqui; assim, os muitos relatórios BSL2 não foram solicitados.

A pesquisa do DNA recombinante é onipresente na biologia molecular; e às vezes, os
patógenos são projetados para conter recDNA. Assim, um grupo mais amplo de patógenos
do que os agentes selecionados do FSAP seria abordado nos relatórios do FOIA NIH. No
entanto, há sobreposição nos relatórios do FSAP e do NIH.
Os relatórios BSL3 fornecem descrições extremamente detalhadas de incidentes nas
instalações onde os incidentes ocorreram. Os relatórios geralmente têm várias dezenas de
páginas, então quase nenhuma pergunta permanece sobre os detalhes e muito pode ser
aprendido sobre incidentes e erros humanos.
Os 123 relatórios do FOIA NIH cobrem 128 incidentes. Alguns relatórios cobrem mais de
um incidente. Dos 128 incidentes, 86 são causados por erro humano, resultando em
67,2% por cento de erro humano. A planilha mestre com os nomes das instalações
removidos está ilustrada no Apêndice 1, uma vez que algumas instalações reivindicaram
confidencialidade para seus relatórios. Embora os relatórios sejam, na verdade, registros
públicos, sua identidade não é necessária para a documentação aqui. O Apêndice 1 pode
ser empregado para calcular todos os tipos de números úteis, como a porcentagem de
incidentes que resultam em infecções adquiridas em laboratório (uuLAIs) não detectadas
ou não relatadas. Como os trabalhadores com uuLAIs deixarão as instalações após o
trabalho, essas infecções representam uma liberação para a comunidade, portanto, são
dados essenciais para analisar o risco de um surto na comunidade.
Como o relato ao NIH nos últimos anos tem sido esporádico, é provável que muitos
incidentes não tenham sido relatados. Mesmo nos últimos anos, não há garantia de que a
maioria dos incidentes foi relatada, apesar dos esforços do NIH para que todos os
laboratórios de DNA recombinante fossem relatados. Em geral, a análise aqui é realizada
usando métodos que não requerem a identificação de instalações que não relataram
incidentes. Em contraste, uma vez que o FSAP tem requisitos rígidos para conformidade
com as regras de Selecionar Agente e aplicados pelo FBI, a porcentagem de relatórios é
provavelmente alta.
No caso particular de erro humano, é improvável que a baixa taxa de notificação afete a
porcentagem, uma vez que% de erro humano = (número de incidentes devido a erro
humano) / (número de incidentes). Tanto o numerador quanto o denominador
provavelmente são alterados pelo mesmo fator por não relatar.
A partir da análise da planilha ilustrada no Apêndice 1, a maioria dos erros humanos é
baseada em habilidades:





erro de habilidades = 68,2 por cento
erro de regras = 25,0 por cento
erro de conhecimento = 3,4 por cento
% outro erro = 3,4 por cento

Isso é consistente com os dados FSAP.
A porcentagem de tipos de erros baseados em habilidades dos dados do FOIA NIH são:





Picada de agulha potencial ou outro potencial através da exposição da pele com
outros objetos contaminados = 47,1 por cento
Derramamentos, respingos, recipientes caídos = 42,6 por cento
Mordida / arranhadura de animal infectado = 7,4 por cento
Centrífuga, agitador, etc., ou seja, liberações que poderiam ter gerado um
aerossol = 2,9 por cento

De longe, os trabalhadores de laboratório com potencial através da exposição da pele e
respingos ou queda de objetos são as principais causas dos incidentes de erro
humano. Para os poucos incidentes relacionados a centrifugações e agitadores, a maioria
é causada por material de laboratório com defeito, como tubos de centrífuga rachados,
frascos de agitador rachados ou outro material de laboratório com defeito, em vez de
falha do equipamento.
Alguns erros humanos são erros “únicos”, o que significa que aconteceram uma vez,
provavelmente não acontecerão novamente e são difíceis de prever. É improvável que se
possa conceber mudanças significativas nos procedimentos operacionais padrão (POPs)
para muitos deles para prevenção futura. Aqui estão alguns exemplos de erros
potencialmente únicos coletados nas primeiras dezenas de relatórios:
1) Um derramamento de cama de animal potencialmente contaminado com Coronavírus
SARS recombinante. As gaiolas foram empilhadas ao lado de um freezer a -80 ° C e,
quando a porta foi aberta, uma gaiola tombou e caiu no chão. Isso fez com que a tampa
da gaiola se abrisse e a cama contaminada caísse no chão.
2) Um transbordamento de água de um sistema de descontaminação de efluentes (EDS)
que lida com todo o efluente de três suítes de alta contenção em uma instalação BSL3 de
vários laboratórios. Água do EDS armazenada no conjunto BSL-3Ag e, em menor grau, no
conjunto ABSL-3. O backup foi causado principalmente pela falha de um membro da
equipe em fechar a torneira da pia no conjunto BSL-3 e o EDS não conseguiu lidar com o
volume de água produzido. Uma causa secundária foi a falha de um alarme de nível d'água
alto vinculado ao EDS para ser enviado à equipe de manutenção adequada. A água saiu
dos ralos do piso das suítes de alta contenção. A suíte BSL-3 está localizada no andar
principal, acima do BSL-3Ag e do ABSL-3. Embora a água produzida no BSL-3 fosse a causa,
este conjunto não foi afetado devido à sua localização.
O trabalho realizado em uma sala envolve 1918 vírus H1N1.
3) Um estudante graduado sofreu uma abrasão superficial no antebraço direito quando
sua mão escorregou ao fechar a janela de uma estação de troca de gaiola.

4) Um pesquisador estava trocando duas placas de plástico de 24 poços na centrífuga
Sorvall de mesa. Enquanto fechava a tampa, ele foi preso em uma chave centrífuga que foi
acidentalmente colocada no caminho da tampa. A chave inglesa saltou e bateu uma das
placas de 24 poços removidas no balcão. A placa pousou em um ângulo de
aproximadamente 45 graus e perdeu aproximadamente metade de seu conteúdo para o
topo da bancada.
5) Um pesquisador estava trabalhando em um BSC e estava transferindo o HIV inativado
para um tubo de ultracentrífuga para colocá-lo em camadas sobre um gradiente de
sacarose. O tubo estava em um pequeno béquer, em um ângulo para facilitar a adição da
suspensão de vírus. O tubo moveu-se ligeiramente; e para evitar que o tubo entornasse,
ele usou a mão esquerda para firmá-lo. Durante esse movimento, ele acidentalmente
moveu a mão direita, que estava segurando a seringa, e roçou a ponta da agulha na
superfície do polegar esquerdo. Ele sentiu uma pequena pancada ou picada, quando a
agulha perfurou ambas as luvas no polegar da mão esquerda.
6) Um pesquisador estava usando um eletroporador para transformar células de M.
tuberculosis quando a tampa da cubeta de eletroporação foi ejetada da máquina e caiu no
chão, resultando em um pequeno derramamento.
Outros erros são frequentes, para os quais agora existem alterações nos SOPs em algumas
instalações para reduzir a sua frequência. Por exemplo, picadas de agulha podem ocorrer
usando seringas com agulhas de metal afiadas para transferir líquidos de um pequeno
recipiente para outro. Para injetar animais, agulhas de metal afiadas são necessárias; mas
para transferências de líquidos, agulhas de plástico cego seriam suficientes.
Outro exemplo: itens que caem às vezes podem ser evitados usando carrinhos de
laboratório para transportar itens de um lugar para outro em vez de carregá-los com as
mãos. Algumas instalações mudaram seus SOPs para refletir essas idéias.
As definições de categoria de incidente nos dados do laboratório de influenza Gryphon
não são diretas para quantificar o erro humano, portanto, a porcentagem de erro humano
para esses laboratórios de influenza não pode ser determinada com confiança.
Falha ao inativar. A falha em inativar é uma das principais razões para a liberação de alta
biocontenção nos laboratórios BSL2. Uma vez que existem procedimentos de inativação
confiáveis, a falha em inativar é um erro humano do tipo Regras ou Conhecimento.
Realizar pesquisas em laboratórios BSL3 e BSL4 é difícil, tanto por causa da restrição de
movimento no EPI que deve ser usado quanto por causa das restrições nos SOPs para
minimizar a exposição potencial a patógenos. É muito mais fácil fazer pesquisas na BSL2,
pois os pesquisadores são muito menos restritos. Quando a pesquisa não requer
patógenos ativos, os pesquisadores os inativam para que possam ser pesquisados no
BSL2. Se o patógeno não tiver sido inativado, a ameaça de um uuLAI aumenta e a

probabilidade de outra liberação na comunidade aumenta. No BSL2, as roupas e partes do
corpo dos trabalhadores estão expostas a patógenos.
Com que frequência a falha na inativação é responsável pela transferência dos patógenos
BSL3 e BSL4 para reduzir a biocontenção? O GAO opinou sobre esta questão. [viii]
“O número total de incidentes envolvendo inativação incompleta ... que ocorreram de
2003 a 2015 é desconhecido por vários motivos. Um dos principais motivos é que o
[FSAP]… não exige que os laboratórios identifiquem esses incidentes nos formulários de
notificação. De acordo com o [FSAP ..., 10 incidentes ocorreram de 2003 a 2015. No
entanto, o GAO identificou 11 incidentes adicionais que o programa não identificou
inicialmente. ”
As informações sobre os 11 incidentes adicionais estão resumidas na Tabela 3 do GAO.
O GAO ainda chama a atenção para um grande incidente bem divulgado.
“Em maio de 2015, o Departamento de Defesa (DOD) descobriu que um de seus
laboratórios enviou inadvertidamente Bacillus anthracis vivo, a bactéria que causa o
antraz, para quase 200 laboratórios em todo o mundo ao longo de 12 anos. O laboratório
acreditava que as amostras haviam sido inativadas ... Nesse caso, o DOD estava inativando
amostras para apoiar a pesquisa sobre a detecção, identificação e caracterização de
ameaças biológicas. ” [ix]
O GAO descreve outro incidente bem divulgado.
“Incidentes semelhantes ocorreram em outros países, incluindo a China, onde dois
pesquisadores conduzindo pesquisas de vírus foram expostos a amostras de coronavírus
da síndrome respiratória aguda grave (SARS) que foram inativadas de forma
incompleta. Os pesquisadores subsequentemente transmitiram a SARS a outras pessoas,
levando a várias infecções e uma morte em 2004 ”. [x]
Assim, a falha em inativar é provavelmente o principal caminho para que patógenos
mortais sejam liberados da contenção de BSL3 e BSL4, aumentando a probabilidade de
liberação na comunidade.
Liberações de laboratório BSL4 devido a erro humano. Nos laboratórios do BSL4, os
pesquisadores vestem roupas que cobrem totalmente seus corpos e respiram o ar externo
de mangueiras amarradas a eles. A imagem mental é a de astronautas em uma caminhada
no espaço totalmente protegidos do frio e do vácuo do espaço sideral. Assim, os
pesquisadores parecem estar protegidos dos uuLAIs.
De 1988 até o passado recente, houve duas liberações diretas na comunidade de
patógenos (vírus da febre aftosa, vírus de Marburg) da contenção de BSL4, uma devido a

erro humano. Mais recentemente, houve quatro lançamentos de vírus Ebola e Marburg
do BSL4 para laboratórios de contenção mais baixa, todos devido a erro humano.
Embora dois lançamentos pareçam pequenos, o número de laboratórios BSL4 é pequeno
em comparação com o número de laboratórios BSL3. Por exemplo, o FSAP relata cerca de
200 laboratórios BSL3 registrados para cada um dos anos entre 2009 e 2015, com 6 uuLAIs
relatados. Em comparação, existem agora 22 laboratórios BSL4 em todo o
mundo [xi] . Embora o conjunto de dados seja pequeno, a taxa de lançamentos dos
laboratórios BSL4 é comparável à dos laboratórios BSL3 nos EUA
Aqui estão mais detalhes sobre os dois lançamentos diretos da contenção BSL4 para a
comunidade:
(1) Em 1990, um cientista júnior de 35 anos do Laboratório Vektor do Centro Científico de
Novosibirsk contraiu uma infecção pelo vírus de Marburg. “[E] em violação das normas de
segurança, trabalhou com soro sanguíneo de animais de laboratório infectados com
aquele vírus, considerando que o material havia perdido sua infecciosidade em virtude de
seu armazenamento a uma temperatura de 4 o C por cerca de 6 meses ... [F ] adoecendo
no dia 13 de abril, voltou para casa do trabalho sem avisar o serviço médico do laboratório
e no dia 14 de abril recebeu 10 convidados em casa. Na verdade, até o momento em que
foi internado, o paciente manteve contato próximo com 12 parentes (sua esposa e filha todos os dias de doença até a hospitalização, e 10 pessoas como hóspedes ...) ” [xii] Ele
finalmente sobreviveu, e é uma sorte que ninguém mais tenha sido infectado.
(2) Em agosto de 2007, “Um surto de febre aftosa foi confirmado em uma fazenda em
Surrey, Reino Unido ... Concluiu-se que o vírus da febre aftosa provavelmente se originou
na área de pesquisa e fabricação de Pirbright em Surrey por causa de atividades de
construção em torno de um tubo de drenagem com vazamento. ” [xiii] Embora o relatório
da NBAF diga "provável", o surto de FMDV quase certamente veio do laboratório Pirbright
BSL4. Este é um exemplo de liberação de uma instalação BSL4 por meio de uma falha de
design de infraestrutura, não por erro humano.
No site dos Laboratórios Nacionais de Doenças Infecciosas Emergentes da Universidade de
Boston (NEIDL), eles argumentam que o design e a construção de última geração do NEIDL
impediriam que os patógenos escapassem para a comunidade.
“O NEIDL é um edifício de 192.000 pés quadrados e sete andares projetado de acordo com
as medidas de proteção mais rigorosas definidas pelo National Institutes of Health. Foi
construído com base na experiência de seis instalações BSL-4 existentes na América do
Norte, nenhuma das quais jamais teve uma liberação ou incidente na comunidade ...
Todos os sistemas de construção críticos dentro do NEIDL têm um sistema redundante
para garantir a segurança e operação ininterrupta em todos os níveis de contenção . ” [xiv]

Embora não haja problema em acreditar que os laboratórios BSL4 modernos foram
projetados e construídos com o que há de mais moderno. Embora tecnicamente correto,
há uma frase enganosa na citação acima, a saber, que nunca houve uma liberação de um
laboratório BSL4 na América do Norte. Conforme observado acima, o GAO descobriu
quatro lançamentos recentes de laboratórios BSL4, dois do mortal vírus Ebola e um do
mortal vírus Marburg. [xv] Esses três foram devido à falha em inativar os vírus antes de
transferi-los para um laboratório de contenção BSL2 inferior.
O quarto lançamento em 2014 dos laboratórios do CDC ocorreu quando, nas palavras do
GAO,
“Os cientistas trocaram inadvertidamente amostras designadas para estudos do vírus
Ebola vivo por amostras destinadas a estudos com material inativado. Como resultado, as
amostras com vírus Ebola viável, em vez das amostras com vírus Ebola inativado, foram
transferidas de um laboratório BSL-4 para um laboratório com um nível de segurança
inferior para análises adicionais. Embora ninguém tenha contraído o vírus Ebola neste
caso, as consequências podem ter sido terríveis para o pessoal envolvido, pois atualmente
não há tratamentos ou vacinas aprovadas para este vírus. ”
Embora estes não sejam liberados para a comunidade, os pesquisadores em laboratórios
BSL2 correm um risco maior de um uuLAI do que aqueles em laboratórios de
biocontenção mais altos ou de entrar na comunidade com roupas contaminadas.
O CDC emitiu um relatório [xvi] sobre essa confusão e as medidas tomadas para evitar
esse erro específico no futuro.
As descrições no Apêndice 2 são para os onze uuLAIs dos relatórios de incidentes NIH OSP
solicitados pela FOIA. Alguns dos patógenos envolvidos não eram particularmente
virulentos ou contagiosos. Se os patógenos envolvidos fossem patógenos de influenza
pandêmica em potencial, os resultados poderiam ter sido catastróficos. Três foram
devidos a erro humano, a causa dos outros oito é desconhecida.
Apêndice 1
(Uma cópia aprimorada de metarquivo da planilha usada para análise de erro humano)
A imagem na Figura A1 lista as abreviações usadas para entradas subsequentes na tabela
de dados. Os nomes das instalações foram removidos, pois algumas instalações rotularam
seus relatórios como confidenciais. Eles estão disponíveis, no entanto, porque são de
domínio público. Os nomes das instalações não são necessários para a análise das taxas de
erro humano.

Figura A1 . As abreviações usadas para entradas da tabela de dados.
_________________________________________________________________________
_
A Figura A2 na próxima página mostra os dados coletados para os primeiros 40 relatórios
de incidentes.

Figura A2. Primeiros quarenta incidentes do pedido FOIA NIH. Os números na coluna mais
à esquerda são para rastrear os relatórios de incidentes reais.
_________________________________________________________________________
________
A Figura A3 na próxima página mostra os dados coletados para os relatórios de incidentes
de 41 a 80.

Figura A3 . Incidentes 43 a 80 da solicitação FOIA NIH. Os números na coluna mais à
esquerda são para rastrear os relatórios de incidentes reais. Os dois incidentes destacados
em vermelho não são registrados em nenhuma análise de dados pelos motivos indicados
em destaques em vermelho
_________________________________________________________________________
________
A Figura A4 na próxima página mostra os dados coletados para os relatórios de incidentes
80 a 123.

Figura A4. Incidentes 81 a 123 da solicitação FOIA NIH. Os números na coluna mais à
esquerda são para rastrear os relatórios de incidentes reais.

_________________________________________________________________________
________
A planilha real está disponível pelo autor para qualquer pessoa que desejar analisar os
dados.
Apêndice 2
(Descrições detalhadas dos 11 uuLAIs dos relatórios de incidentes FOIA NIH)
As descrições abaixo são para os onze uuLAIs dos relatórios de incidentes NIH OSP
solicitados pela FOIA. Muitos dos patógenos envolvidos não eram particularmente
virulentos ou contagiosos. Se os patógenos envolvidos fossem patógenos de influenza
pandêmica em potencial, os resultados poderiam ter sido catastróficos.
Relatório nº 2. Novembro de 2004 (uuLAIs = 3)
Os pesquisadores do laboratório acreditavam estar trabalhando com a cepa de vacina viva
[atenuada] (LVS) de Francisella tularensis . O estoque de LVS usado pelos pesquisadores
estava contaminado com F. tularensis do tipo A, uma forma virulenta do tipo selvagem do
organismo. A fonte da cepa virulenta não foi identificada até o momento. Três casos de
tularemia (1 confirmado, 2 provável) foram identificados, quando três pesquisadores
adoeceram em 2004 (dois em maio e um em setembro) com sintomas compatíveis com
tularemia pneumônica. O teste sorológico confirmou anticorpos para F. tularensis . Os
experimentos exigiam BSL3, mas os pesquisadores não sabiam que estavam trabalhando
com uma cepa infecciosa, então estavam trabalhando em um laboratório BSL2.
A investigação sobre a origem da cepa do tipo selvagem está em andamento.
Relatório nº 30. Outubro de 2009 (uuLAIs = 1)
Um
pesquisador
adquiriu
uma infecção laboratorial
por Neisseria
meningitides . A conclusão do comitê ad hoc da universidade em relação à causa raiz desta
exposição foi que o pesquisador não removeu e jogou fora suas luvas após manusear
diretamente os recipientes de amostra abertos no gabinete de biossegurança (BSC) e,
posteriormente, tocou seu rosto com a luva contaminada. Além disso, existe a
possibilidade de o pesquisador ter sido exposto ao aerossol durante a centrifugação das
amostras. O pesquisador foi posteriormente colocado em um regime de antibióticos IV
por suspeita de septicemia. Pessoal que pode ter tido contato casual com o pesquisador
foi colocado em uma "vigilância de sintomas".
O uso inconsistente do equipamento de proteção individual (EPI) pelo pesquisador
durante a realização da pesquisa foi descoberto apenas durante o curso da investigação
de sua infecção adquirida em laboratório. O Comitê Institucional de Biossegurança

suspendeu temporariamente as pesquisas com agentes biológicos em laboratório; o
Pesquisador Principal foi autorizado a continuar com as pesquisas que não
envolviam Neisseria meningitides. O PI indicou que o pesquisador não iria realizar
trabalhos de laboratório. O pesquisador foi instruído a trabalhar 100% do tempo em um
manuscrito que está em preparação.
Relatório nº 10. Abril de 2006 (uuLAIs = 3)
Três trabalhadores de laboratório apresentaram altos títulos de Coxiella
Burnetti [anticorpo]. (Os títulos de linha de base são realizados anualmente.) Este agente
causa febre Q. Todos os três indivíduos receberam profilaxia. Nenhum dos indivíduos
envolvidos conseguiu se lembrar de qualquer incidente no laboratório onde a exposição
pudesse ter ocorrido e nenhum apresentava quaisquer sinais clínicos de doença.
O Oficial de Segurança Biológica fez várias recomendações, incluindo acompanhamento
do Programa de Saúde Ocupacional, descontaminação do laboratório e revisão dos
procedimentos de segurança do laboratório, incluindo o uso de equipamentos de
proteção individual. O IBC foi informado do incidente e da investigação subsequente.
Quando souberam das infecções, a universidade não fez uma investigação completa sobre
a causa. Como isso não foi feito, foi impossível determinar a fonte precisa de exposição. A
universidade, no entanto, não acredita que os títulos sejam indicativos de uma exposição
laboratorial ou infecção.
[ Comentário: Pareceria altamente incomum que três funcionários de laboratório
pesquisando Coxiella Burnetti tenham sido infectados em qualquer outro lugar. ]
Relatório nº 63. Agosto de 2012 (uuLAIs = 1?)
Havia uma exposição potencial ao Mycobacterium tuberculosis recombinante . O indivíduo
envolvido testou positivo para TB em agosto de 2012, tendo testado negativo em uma
triagem de rotina em setembro de 2011. O indivíduo trabalha como gerente de
laboratório na suíte BL3. Embora os deveres e responsabilidades desta posição exijam que
o indivíduo entre e trabalhe no laboratório BL3, essa pessoa não trabalha diretamente ou
manuseia micobactérias. Nenhum evento de exposição aberta foi relatado nem foi
sugerido qualquer caminho possível para a exposição no laboratório; no entanto, não se
pode descartar que a fonte de exposição possa ser o pacote BL3.
Os funcionários partiram do pressuposto de que o laboratório pode estar contaminado e
garantirão que todas as superfícies e equipamentos sejam cuidadosamente limpos usando
um desinfetante tuberculocida eficaz, de acordo com seus POPs. Um novo teste desse
indivíduo por um laboratório de referência diferente deu todos negativos. Certamente
parece que os resultados do teste (IGRA [xvii] apenas) obtidos no primeiro laboratório
foram falsamente positivos.

[Comentário : Este incidente não foi incluído na análise de dados uuLAI. ]
Relatório nº 76. Setembro de 2012 (uuLAI = 1)
Um membro do laboratório foi recentemente à Clínica de Saúde Ocupacional para seu
teste semestral do ponto T [xviii] para Mycobacterium tuberculosis e recebeu um
resultado positivo. Não houve exposição ou derramamento conhecido no laboratório que
causou esta conversão. O membro do laboratório sempre usava EPI completo nas
instalações do BSL3, que incluía bata frontal fechada, botas, luvas duplas e respirador
purificador de ar motorizado (PAPR). Todos os procedimentos são realizados dentro de
um gabinete de biossegurança e não há falhas mecânicas conhecidas relacionadas a HV AC
ou equipamentos de laboratórios. Este membro do laboratório é conhecido por ser
excepcionalmente meticuloso.
Outros membros do laboratório foram aconselhados a consultar a Saúde Ocupacional. No
entanto, vários outros membros foram testados ao mesmo tempo que este indivíduo e
nenhum outro deu positivo. Acreditamos que este seja um incidente isolado. Com base
em nossa avaliação da conversão, não conseguimos encontrar uma exposição direta ou a
causa raiz do teste positivo. No entanto, como o maior risco do indivíduo de adquirir TB
durante os últimos 6 meses foi no laboratório, devemos presumir que se trata de uma
infecção adquirida em laboratório. O indivíduo está sendo tratado em nossa Clínica de
Saúde Ocupacional.
Relatório nº 110. Janeiro de 2012 (uuLAI = 1)
Uma potencial infecção adquirida em laboratório (LAI) de um pesquisador da faculdade de
medicina. O pesquisador teve um resultado positivo em um teste de tuberculose derivado
de proteína purificada (PPD) feito em 1º de outubro de 2012. Uma radiografia de tórax e
um teste de ponto T foram realizados mais tarde naquele dia. A radiografia de tórax foi
negativa, mas o teste do ponto T deu positivo. Com base nesses resultados, foi feito o
diagnóstico de tuberculose latente. O teste prévio de PPD do pesquisador foi negativo,
indicando que a exposição ao Mycobacterium tuberculosis ocorreu no último ano.
Após discutir possíveis rotas de exposição com o pesquisador, determinou-se que a única
oportunidade para o pesquisador ter sido exposto ao Mycobacterium tuberculosis foi
quando a unidade de BL3 sofreu uma queda de energia em dezembro de 2011. Na época
desse incidente, o pesquisador estava trabalhando com Mycobacterium tuberculosis em
um gabinete de biossegurança. No entanto, o pesquisador estava usando todos os
equipamentos de proteção individual adequados, incluindo um respirador N95. Nenhum
outro caso de exposição potencial ou evidente pode ser identificado pelo
pesquisador. Embora seja possível que a infecção por Mycobacterium tuberculosis
tenha sido adquirida na comunidade, a Escola de Medicina da Universidade de
Massachusetts está tratando isso como um potencial LAI.

Relatório nº 36b. Março de 2009 (uuLAI = 1, testes adicionais para exposição confirmada à
TB)
Um aluno que trabalha na contenção de BSL3 com M tuberculosis teve resultado positivo
em um teste PPD bianual de rotina [xix] após testes repetidamente negativos ao longo de
vários anos. O aluno não teve um derramamento, acidente, rasgo de EPI ou qualquer
outro incidente no laboratório BSL3 que pudesse causar exposição óbvia ao M.
tuberculosis .
A causa subjacente do resultado positivo do teste PPD é, portanto, desconhecida. Antes
do teste positivo, o aluno foi classificado como algo reativo com o teste PPD. Portanto, é
possível que os testes PPD repetidos ao longo de vários anos tenham feito com que o
aluno tivesse uma resposta escalonada levando ao que agora é um resultado
positivo. Alternativamente, o aluno pode ter sido exposto ao M. tuberculosis no ambiente
externo. Este relatório está sendo arquivado no caso de a exposição ter ocorrido no
laboratório BLS3 de uma maneira que não foi observada.
O aluno foi orientado a procurar consulta médica. O aluno se reuniu com um profissional
médico do campus, fez testes adicionais para imunorreatividade para M. tuberculosis e
aconselhou sobre as opções de tratamento com drogas profiláticas. O aluno optou por
fazer um curso de antibióticos profiláticos conforme recomendado. O aluno não teve
nenhum problema de saúde.
Relatório nº 109. Dezembro de 2016 (uuLAI = 1)
[ Comentário: Este é um caso de LAI não relatada, não não detectada; assim, detalhes
sobre como a infecção ocorreu estavam disponíveis. ]
Uma estudante de pós-graduação esfregou o dedo com uma agulha enquanto
administrava
um
anticorpo
a
camundongos
infectados
com
o vírus
Chikungunya(CHIKV). Ela estava usando EPI apropriado. Incluindo luvas duplas, mas a
agulha atravessou os dois pares de luvas. Ela imediatamente lavou as mãos com água e
sabão. A aluna não viu nenhum sangue do arranhão, por isso não relatou ou procurou
atendimento médico. Dois dias após o incidente, o aluno desenvolveu febre com fortes
dores no corpo. Três dias depois, ela apresentou uma erupção macular que piorou ao
longo do dia. Naquela noite, ela relatou seus sintomas e a picada da agulha ao
investigador principal (PI) e foi para o hospital. Ela foi mantida no hospital durante a noite
para observação e no dia seguinte foi vista por um especialista em doenças infecciosas
que enviou sangue para os laboratórios estaduais para testes de CHIKV. Ela recebeu alta
do hospital naquele dia. Alguns dias depois, a febre e a erupção haviam desaparecido e o
aluno não desenvolveu artralgia ou artrite, que costuma estar associada à febre de
Chikungunya. No entanto, ela recebeu resultados positivos para CHIKV qPCR.

Em resposta a este incidente, o PI se reuniu com todo o pessoal do laboratório para
discutir o relato adequado de exposições de pessoal e os processos em vigor para relatar
incidentes. O Departamento de Saúde e Segurança Ambiental adicionará slides adicionais
sobre segurança de perfurocortantes ao treinamento anual do laboratório. O aluno pode
exigir treinamento prático adicional sobre como manusear objetos cortantes com
segurança. As agulhas devem ser descartadas em um recipiente adequado para
perfurocortantes imediatamente após o uso para minimizar a possibilidade de picadas. O
uso de agulhas de segurança onde a agulha pode ser embainhada imediatamente após o
uso também deve ser considerado.
FONTE:https://thebulletin.org/2019/02/supplementary-material-for-human-error-in-highbiocontainment-labs-a-likely-pandemic-threat/

A cremação de COVID no Sri Lanka causou uma 'violação
dos direitos humanos'
Especialistas em direitos humanos da ONU dizem que a política do governo é uma violação
dos direitos humanos e poderia 'fomentar os preconceitos existentes'.
A Organização das Nações Unidas pediu ao governo do Sri Lanka que suspenda sua política
de cremações forçadas de vítimas do coronavírus, uma prática que vai contra as crenças
dos muçulmanos do país e de outras populações minoritárias.
Ignorando as diretrizes da Organização Mundial de Saúde - que permitem enterros e
cremações - o Sri Lanka tornou a cremação obrigatória em março do ano passado para
pessoas que morreram, ou são suspeitas de terem morrido, por causa do coronavírus.
Os especialistas em direitos humanos da ONU disseram na segunda-feira que a política
poderia “fomentar preconceitos, intolerância e violência existentes”.
“A imposição da cremação como única opção para lidar com os corpos confirmados ou
suspeitos de COVID-19 equivale a uma violação dos direitos humanos”, disseram os
especialistas em nota.
“Não há evidências médicas ou científicas estabelecidas no Sri Lanka ou em outros países
de que o sepultamento de cadáveres aumenta o risco de propagação de doenças
transmissíveis, como COVID-19.”
Os especialistas da ONU observaram que, embora o governo incumbisse as autoridades de
saúde de explorar as opções de sepultamento em meio à pandemia, o conselho de um
painel de especialistas para incluir sepultamento e cremações como opções foi
alegadamente ignorado.

“Estamos preocupados em saber que a recomendação de incluir opções de cremação e
sepultamento para a eliminação de corpos de vítimas de COVID-19 por um painel de
especialistas nomeados pelo Ministro de Estado para Serviços Primários de Saúde,
Pandemias e Prevenção de COVID foi alegadamente desconsiderada pelo Governo ”,
observaram os especialistas.
“Esperamos que o relatório das opções de sepultamento local pelo comitê principal
referido pelo Ministro da Saúde esteja disponível em breve e que as autoridades parem de
buscar uma solução de sepultamento em um país estrangeiro.”
A Anistia Internacional também pediu às autoridades que “respeitem o direito das
minorias religiosas de realizar os ritos finais” de acordo com suas próprias tradições.
Medo de discriminação
Além disso, a ONU disse que seguir a política de cremações forçadas só impediria as
pessoas de buscar cuidados de saúde por “medo de discriminação”.
“Estamos igualmente preocupados que tal política impeça os pobres e os mais vulneráveis
de ter acesso à saúde pública por medo de discriminação”, alertaram os especialistas.
Vários protestos foram relatados no nordeste do Sri Lanka no mês passado contra as
cremações forçadas, com muitos amarrando fitas brancas nos portões de um crematório
como um sinal de raiva.
Muitos outros protestaram online, alegando que o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa
estava usando a pandemia para marginalizar as minorias do Sri Lanka, especialmente os
muçulmanos.
Os muçulmanos, que representam 10 por cento da população de 21 milhões de Sri Lanka,
têm um relacionamento tenso com a maioria dos budistas cingaleses, piorando nos anos
após o fim da guerra civil em 2009, durante a qual grupos budistas linha-dura foram
responsabilizados por vários ataques contra muçulmanos. negócios e locais de culto.
Após os ataques fatais de Páscoa em abril de 2019, que mataram mais de 250 pessoas, os
muçulmanos enfrentaram a hostilidade crescente da maioria cingalesa.
Uma organização muçulmana pouco conhecida foi responsabilizada pelo pior ataque do
país insular desde a guerra civil travada entre as forças do governo e os combatentes
separatistas Tamil.
FONTE:https://www.aljazeera.com/news/2021/1/25/forced-cremations-during-pandemic-a-violation-of-human-rightsun?mkt_tok=eyJpIjoiTm1VMk1XVTFPVEZqTUdFNSIsInQiOiIzSzhcL1R6ZlZiWVVraHV4d0tiU2lhTVh2NDN0SFFzY2RLeDVcL0NBT3VpeURj
bFZPWnpiM0xabVBzWDVOMzJRR3dLT1dRY1JNUHo2NlFrM2xTTnFrYmRIMXlISFZnVTlGVXorTmdOTHEwblVBa0JGa0xJOHFkZ3M0VFR
GcWZaWm1rIn0%3D

Programa Mundial de Alimentos usa drones para
responder a desastres de forma rápida e precisa
O Programa Mundial de Alimentos, PMA, usa drones para avaliar e responder a desastres
de forma rápida e precisa. Drones ajudam no combate à fome realizando operações de
busca e resgate, mapeando danos após um desastre e monitorando inundações antes de
tempestades. Saiba mais nesse vídeo traduzido pela ONU Brasil.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741422

Soluções inovadoras para gestão de risco de
inundação
Partindo da importância de soluções inovadoras para melhorar as necessidades de
diferentes profissionais como gestores de risco de inundação, o objetivo desta revisão foi
descrever e analisar, avaliar e priorizar as várias soluções inovadoras disponíveis que têm
potencial suficiente para serem úteis e utilizadas por praticantes. Uma revisão sistemática
da literatura foi conduzida usando a base de conhecimento da DAREnet (uma
característica integrante da plataforma da comunidade online da DAREnet) que identificou
desafios críticos para a gestão de inundações e o campo relevante ou fonte de inovação,
bem como a literatura científica atual no campo de estudos de desastres. Um
procedimento de seleção de quarto estágio identificou os artigos originais ou de revisão
candidatos e avaliou o grau em que os artigos atendiam aos requisitos predeterminados
para inclusão extraídos de revisões sistemáticas anteriores. Foram incluídos no estudo
mais de 100 estudos que atenderam aos requisitos para inclusão predeterminada. Os
resultados desta revisão mostraram que existe um enorme potencial inexplorado para
soluções inovadoras no campo da prevenção, preparação, proteção civil, comunicação,
cooperação, etc. Os resultados desta revisão contribuem para um crescente corpo de
conhecimento sobre soluções inovadoras para inundações gerenciamento de risco útil
para profissionais.
FONTE:http://vanrednesituacije.com/ojs/index.php/Vol1/article/view/23/21

Perfil de país de risco climático: Paraguai

Este documento visa resumir sucintamente os riscos climáticos enfrentados pelo
Paraguai. Isso inclui o início rápido e mudanças de longo prazo nos principais parâmetros
climáticos, bem como os impactos dessas mudanças nas comunidades, meios de
subsistência e economias, muitos dos quais já estão em andamento. Esta é uma síntese de
alto nível de pesquisas e análises existentes, com foco no domínio geográfico do Paraguai,
portanto, potencialmente excluindo algumas influências internacionais e impactos
localizados.
Este perfil é parte de uma série de Perfis de Risco Climático de País desenvolvidos pelo
Grupo Banco Mundial (WBG). O perfil do país sintetiza os dados e informações mais
relevantes sobre mudança climática, redução do risco de desastres e ações e políticas de
adaptação no nível do país. A série de perfis de países foi concebida como uma fonte de
referência rápida para que os profissionais do desenvolvimento integrem melhor a
resiliência climática no planejamento do desenvolvimento e na formulação de
políticas. Esse esforço é gerenciado e liderado por Veronique Morin (Especialista Sênior
em Mudanças Climáticas, WBG) e Ana E. Bucher (Especialista Sênior em Mudanças
Climáticas, WBG). Clima e informações relacionadas ao clima são amplamente extraídas
do Portal de Conhecimento sobre Mudanças Climáticas (CCKP),
FONTE:https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-02/15726WB_Paraguay%20Country%20Profile-WEB.pdf

Compromissos voluntários de Sendai: Partes interessadas
no deslizamento de terras e a abordagem de toda a
sociedade aprimorada pela UNDRR
O artigo tem como objetivo entender melhor os Compromissos Voluntários (VCs),
enfocando três questões: a atenção dada aos deslizamentos de terra entre todas as partes
interessadas que trabalham com RRD (aqueles que publicaram VCs na plataforma online
de Compromissos Voluntários do Quadro Sendai da UNDRR); as características dos VCs de
deslizamentos; e a existência de semelhanças entre esses VCs. A resiliência de
comunidades e nações é uma condição necessária para o desenvolvimento
sustentável. Construir resiliência, no entanto, nem sempre é um processo direto e requer
esforços conjuntos, uma abordagem de toda a sociedade. Assim, o compromisso, boa
vontade, conhecimento, experiência e recursos de todas as partes interessadas que
contribuem para a redução do risco de desastres (RRD) são cruciais. Na plataforma online
de Compromissos Voluntários do Quadro Sendai da UNDRR, o trabalho de todas as partes
interessadas pode ser apresentado e rastreado.

Os resultados sugerem que o deslizamento é o terceiro perigo mais coberto. Os
compromissos que trabalham com esse risco têm uma distribuição mais equilibrada das
ações globais, regionais e locais em comparação com toda a amostra. Além disso, os
compromissos de deslizamento de terra tendem a exibir níveis mais altos de colaboração
(conforme medido pelo número de organizações envolvidas) e maior duração (um
compromisso dura 7,6 anos em média). Os problemas comuns que estão sendo tratados
incluem desenvolvimento de capacidade, gestão de risco e RRD com base na
comunidade. Ao olhar para regiões e países específicos, existem oportunidades para
aumentar as parcerias e eficácia em tópicos como compartilhamento de conhecimento e
soluções de tecnologia. A natureza sistêmica dos riscos é cada vez mais aparente
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75968?&a=email&utm_source=pw_email
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