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Evento aborda relevância do alerta precoce para reduzir risco de desastres
Importância de informações preliminares nas ações de prevenção foi discutida no workshop
realizado pela Prefeitura e Unicamp.

A Prefeitura de Campinas e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizaram na
manhã desta terça-feira, dia 11 de outubro, evento para tratar da melhoria dos sistemas de
alerta precoce para redução do risco a desastres. Temática importante e atual foi discutida
durante workshop que ocorreu no auditório da Embrapa Agricultura Digital. Aberto ao
público o encontro integra as atividades da Semana Internacional de Redução do Risco de
Desastres.
O evento foi organizado organizado pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas à Agricultura (Cepagri/Unicamp) em parceria com a Defesa Civil do município e com
a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen/Unicamp). O
workshop também contou com apoio do Centro de Resiliência de Desastres de Campinas, da
Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), e
do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Cedep/Unicamp).

Representando o prefeito Dário Saadi, o diretor do Departamento de Defesa Civil de Campinas,
Sidnei Furtado, lembrou que neste ano, o município de Campinas foi reconhecido como o
primeiro Centro de Resiliência a Desastres do Brasil pela ONU o que aumenta o compromisso
de intensificar as ações de resiliência.
“Assumimos a responsabilidade de ampliar as ações de resiliência a desastres no Brasil e a
integração entre Meteorologia, Saúde e Defesa Civil está dando certo em Campinas. O
resultado do evento de hoje deixa isso muito claro. São seis órgãos unidos para debater a
importância de informações preliminares nas ações de prevenção a desastres, seja
relacionado a eventos climáticos, evidências científicas, ou riscos para a saúde pública,”
detalhou.
Workshop
As apresentações do workshop foram feitas por representantes dos órgãos envolvidos com a
organização além da participação de representantes da Organização das Nações Unidas
(ONU), Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo.
O oficial de conhecimento dos riscos dos Escritórios das Nações Unidas para Redução de
Riscos de Desastres das Américas e Caribe, Carlos Uribe, destacou a importância da
interação entre o sistema natural e o sistema social compreendendo as vulnerabilidades e
identificando os riscos para o desenvolvimento de planos de ação. O representante da ONU
também falou da necessidade de uma abordagem interdisciplinar e da importância da
governança.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo fez uma apresentação sobre os sistemas de
monitoramento da Defesa Civil para monitoramento e alerta. O evento contou ainda com
apresentações da pesquisadora do Cepagri, Ana Maria de Avila, sobre os desafios para o
alerta precoce frente a eventos climáticos extremos e da diretora do Devisa, Andrea Von
Zuben, que falou sobre a importância da tomada de decisão baseada em evidências. O
consultor da OPAS, Gustavo Leão, abordou a Rede VIGIAR-SUS, alerta precoce e comunicação
de risco em saúde pública e desastres.
Na mesa de encerramento foi realizado um bate-papo com os palestrantes e alguns avanços
foram pactuados como um próximo evento e novas parcerias entre os órgãos para
desenvolvimento de pesquisas que envolvam a climatologia e os eventos em saúde pública.

Priscilla Pegoraro, mediadora da Mesa de encerramento

Mesa de encerramento
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46172
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46157

Queda de mais de 50% no número de queimadas marca Operação Estiagem 2022
Bom resultado é atribuído à atuação preventiva do Comitê e às ações de monitoramento

O balanço final da Operação Estiagem 2022 divulgado nesta semana aponta queda de mais de
50% na ocorrência de focos de incêndio em relação ao ano passado. Foram registrados 232
focos entre 1º de maio e 30 de setembro de 2022 contra 471 no mesmo período de 2021. A
avaliação é de que o resultado é fruto do trabalho do Comitê da Operação, coordenado pela
Defesa Civil, em prol da redução de riscos, com monitoramento e sinergia entre os diversos
participantes.
Os dados do município seguem os do Estado de São Paulo. O balanço estadual mostra queda
de 73% no número de focos identificados, após ações da Operação Corta Fogo.
Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, todos
os locais em que houve registro de foco de incêndio foram vistoriados. A identificação dessas
áreas permite notificar os proprietários e diminuir reincidências. Esse monitoramento, de
acordo com Furtado, “é responsável pela rápida intervenção e, consequentemente, pela queda
nos números”.
As notificações tiveram como base a lei municipal que proíbe uso de fogo para limpeza ou
preparo do solo, inclusive para plantio ou colheita, exceto nos casos específicos permitidos
pela lei estadual. Entre estes estão queimada controlada para fins de pesquisa e cultura de
cana-de-açúcar.
Vistorias de campo para avaliação da vazão dos mananciais e para prevenção de focos de
incêndio em áreas com vegetação também estão entre as ações da Operação. São realizadas,
ainda, ações de conscientização da sociedade, como promoção de treinamentos para a
prevenção e combate a queimadas e incêndios para moradores de áreas próximas a pontos
vulneráveis.
Umidade Relativa do Ar
Abrangendo o período mais seco do ano, quando aumenta o risco de focos de incêndio,
doenças respiratórias e crises hídricas, a Operação Estiagem também monitora a
temperatura e o índice de Umidade Relativa do Ar (URA). O levantamento mais recente
mostrou que esse índice também teve recuo.
De maio a agosto deste ano, Campinas entrou em Estado de Alerta (quando a URA registra
índice entre 12% e 20%) por dez vezes, contra 54 no ano passado. Já o Estado de Atenção
(índice de URA entre 20% e 30%) foi registrado por 67 vezes, contra 108 no ano passado.
O município não entrou nenhuma vez em emergência (URA abaixo de 12%), ao contrário do
ano passado, quando essa situação foi registrada oito vezes.
Aeroporto
Outro dado importante da Operação é o apontamento de registros de animais mortos na
plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).
Apenas os técnicos da Defesa Civil, em vistorias preventivas no entorno do Aeroporto de
Viracopos, registraram 32 animais mortos. No total, foram realizadas 135 vistorias. O sistema
começou a ser utilizado este ano, portanto ainda não há base para comparação.

Assistência Social
Durante a Operação, a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos
Humanos realizou atendimento a 35 famílias, em decorrência de incêndios. Houve oferta,
porém nenhuma das famílias atendidas aceitou ser acolhida na rede socioassitencial, sendo
abrigadas por parentes, amigos ou vizinhos.
Comitê da Estiagem
A Operação Estiagem é acompanhada pelo comitê gestor formado por sete secretarias
municipais, uma autarquia e uma empresa pública. O grupo contribui no planejamento,
articulação, coordenação, execução e avaliação das ações de prevenção e controle dos efeitos
da estiagem no município.
O comitê da Operação é formado por representantes das secretarias municipais de Governo;
de Saúde; do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Serviços Públicos; de
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; de Educação e de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Também integram o Comitê a Sanasa e a
Fundação “José Pedro De Oliveira”, gestora da Mata de Santa Genebra.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46197

Campinas fará busca ativa em força-tarefa contra a paralisia infantil
Meta principal é ampliar vacinação de crianças contra a paralisia infantil, considerada a ação
mais eficaz contra a doença.

A Prefeitura de Campinas deu início a uma força-tarefa para reforçar as medidas contra a
paralisia infantil. Estão sendo adotadas várias estratégias, principalmente a busca ativa pelas
pessoas ainda não vacinadas contra a doença. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos
80% dos municípios do país têm risco alto ou risco muito alto para a reintrodução da doença.
Para localizar crianças com esquema vacinal incompleto e, dessa forma, aumentar a
cobertura da vacina, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a busca ativa por meio de
uma campanha interna. Na ação “Adote uma Carteirinha”, cada agente comunitário de saúde
ficará responsável por um número de crianças do seu território e deverá buscar informações
como situação vacinal, motivos de não ter recebido a dose etc.
A campanha de vacinação iniciada em agosto está prorrogada até dia 31 de outubro. Até o
momento, pouco mais da metade das crianças compareceram aos centros de saúde. A meta
considerada ideal é de 95% de cobertura vacinal do público estimado e foi atingida pela última
vez em 2018 em Campinas.
Também serão desenvolvidas ações conjuntas com o Consultório na Rua para garantir as
vacinas para pessoas em situação de rua. Além disso, foi implantada a padronização e
ampliação do horário das salas de vacina e, em parceria com as secretarias municipal e
estadual de Educação, está sendo realizada a vacinação nas escolas com o objetivo de
atualizar as carteiras dos estudantes.
De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Andrea von
Zuben, a preocupação com a reintrodução do vírus existe porque Campinas é uma cidade com
fluxo de pessoas de diversas regiões do mundo, por meio do Aeroporto Internacional de
Viracopos e da extensa malha rodoviária que passa pela região, e também porque a Região
Metropolitana de Campinas (RMC) é considerada polo industrial, comercial, universitário e de
pesquisa.
Estes fatores, aliados à queda da cobertura vacinal nos últimos anos, aumentam o risco de
reintrodução da paralisia. Em 2015, a cobertura em Campinas era de 101,7%. A de 2021 ficou
em 82,8%. A meta é vacinar pelo menos 95% do público-alvo. “A cada ano aumenta o número
de crianças sem a vacina. Nossos números, que já não vinham bem, pioraram muito na
pandemia. Esta situação aumenta o risco de reintrodução da doença”, comentou a diretora.
Outras medidas
Em parceria com outras secretarias municipais e órgãos federais e estaduais, a Prefeitura
desencadeou uma série de ações. Entre as quais, intensificar o monitoramento ambiental do
esgoto do Aeroporto de Viracopos para identificar a presença do vírus; coleta oportuna de
fezes de refugiados de até 21 anos; busca ativa de refugiados não vacinados; e reforço junto
aos serviços de saúde públicos e privados sobre a notificação ao Devisa de qualquer caso
minimamente suspeito etc.
Na última terça-feira, dia 11 de outubro, houve uma reunião com diversas secretarias
municipais, Anvisa Viracopos, Secretaria Estadual da Educação, Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE) do Estado, Primeira Infância Campineira (PIC) e Defesa Civil com o
objetivo de alertar e reforçar a responsabilidade intersetorial na execução das medidas.
Esquema vacinal
Existem duas vacinas contra a paralisia disponíveis na rotina: a vacina inativada poliomielite

(VOP). O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacinação de crianças entre 2
meses e 4 anos.
O Calendário Nacional de Vacinação estabelece três doses de VIP, administradas aos 2, 4 e 6
meses de idade, e mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos.
Paralisia infantil
A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino,
chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes
ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Nos casos graves, em que
acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.
A transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais
frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou
portadores, ou pela via oral-oral, por meio de gotículas de secreções liberadas ao falar, tossir
ou espirrar.
O último caso de paralisia infantil no Brasil foi registrado em 1989. Em 1994, foi certificada
a erradicação da doença nas Américas.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46192

Defesa Civil realiza Audiência Pública da Operação Verão nesta segunda, 17
Participação é aberta a todos, bastando fazer inscrição prévia na recepção do evento.

Objetivo da reunião pública é prestar contas de ações passadas, divulgar e obter
contribuições para decreto de 2022/2023
A Audiência Pública para ouvir a população sobre o será realizada nesta segunda-feira, dia 17
de outubro, das 10h às 12h, no Salão Vermelho do Paço Municipal (Avenida Anchieta, 200,

Centro). O objetivo é divulgar o documento e obter contribuições da sociedade a para
elaboração do Plano de 2022/2023.
Durante a reunião, será apresentada a prestação anual de contas do Plano de Contingência
2021/2022. A Audiência é aberta a pessoas físicas e jurídicas e para participar basta se
inscrever previamente na recepção do evento. As contribuições serão lidas e, na medida do
possível, respondidas ou discutidas ainda durante a Audiência. Caso o limite de tempo seja
ultrapassado, as questões serão respondidas posteriormente, por e-mail.
Mais informações podem ser obtidas pelo site do Departamento de Defesa Civil de Campinas
- https://resiliente.campinas.sp.gov.br/audiencia-publica-operacao-verao, pelo e-mail
defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3272-4442.
Após o documento receber sua forma final, será publicado em forma de decreto,
integralmente, no Diário Oficial do Município (https://portal.campinas.sp.gov.br/diario-oficial),
formalizando o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) da Operação Verão
2022/2023.
Sobre a Operação Verão
Realizada de 1º de dezembro a 31 de março, época de maiores temperaturas e tempestades,
a Operação Verão reúne uma série de ações de prevenção e resposta para redução do risco de
desastres. O objetivo é reduzir as ocorrências graves durante o período do verão, marcado por
elevados índices de chuvas.
Diversos setores da administração pública integram a Operação, conduzida por uma
força-tarefa. Essa gestão tem o intuito de mobilizar as áreas para o atendimento a situações
de emergência e de desastres, minimizando suas consequências.
A estratégia inclui o acompanhamento de índices pluviométricos e previsão meteorológica
com envio de alertas à população e aos órgãos responsáveis. Também são realizadas vistorias
em área de risco e adotadas medidas antecipadas para reduzir riscos.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46218

Porto Alegre - Dia Internacional para a Redução de Riscos e Desastres
Hoje, 13 de outubro, celebra-se o Dia Internacional para a Redução de Riscos e Desastres. A
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, compreendendo a importância do tema, por intermédio
da Secretaria Municipal de Governança (SMGOV) e da Coordenação de Defesa Civil, vem
trabalhando ativamente para uma cidade cada vez mais resiliente.
É importante lembrar que, em maio de 2022, Porto Alegre recebeu o Certificado de
Compromisso com Redução de Risco de Desastres e Resiliência, o Making Cities Resilient
2030 (MCR2030), e publicou o seu Plano Local de Contingências de Desastres.
Nosso alvo é seguir trabalhando pelo desenvolvimento de sistemas locais que, atuando
preventivamente, permitam salvar vidas, reduzir danos e economizar recursos financeiros.
FONTE:https://www.instagram.com/p/Cjq1e1OOnDE/

Só 50% dos países do mundo são protegidos por alertas para catástrofes naturais
Um relatório do Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres, Undrr, e
da Organização Meteorológica Mundial, OMM, alerta que metade dos países do mundo não
está protegida de vários perigos por sistemas de alerta precoce.
Os números são ainda piores para nações em desenvolvimento, na linha de frente das
mudanças climáticas. Menos da metade dos Países Menos Desenvolvidos e apenas um terço
dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento têm um sistema de alerta precoce de
múltiplos riscos.
Sistemas de alerta para perigos variados e simultâneos
O relatório foi divulgado para marcar o Dia Internacional para a Redução do Risco de
Desastres, neste 13 de outubro.
O documento apresenta novos dados indicando que países com cobertura limitada de alerta
precoce têm mortalidade por desastres oito vezes maior do que aqueles com uma cobertura
mais robusta.
Segundo o Undrr, sistemas de alerta precoce são um meio comprovado de reduzir os danos às
pessoas e aos bens antes de perigos iminentes, incluindo tempestades, tsunamis, secas e
ondas de calor.
O Escritório da ONU ressalta que muitos sistemas cobrem apenas um tipo de perigo, como
inundações ou ciclones. Como as mudanças climáticas causam eventos climáticos mais
frequentes, extremos e imprevisíveis, o investimento em sistemas de alerta visam vários
perigos sendo mais urgente do que nunca.
Além da necessidade de alertar o impacto inicial de desastres, é importante também
considerar os seus efeitos. Como por exemplo, deslizamento de terra e surtos de doenças
após chuvas fortes.
Desastre climático do Paquistão
A representante especial do secretário-geral da ONU para Redução de Risco de Desastres e
chefe da Undrr contou que o relatório foi feito enquanto o Paquistão enfrentava o pior desastre
climático de sua história.
Mami Mizutori afirma que apesar das 1,7 mil vidas perdidas, o número de mortos teria sido
muito maior se não fossem os sistemas de alerta.
O secretário-geral da OMM ressaltou 500% de aumento no número de desastres
impulsionados pelas mudanças climáticas, causadas por seres humanos, e condições
climáticas extremas. Para Petteri Taalas, essa tendência deve continuar. Ele disse que a
agência está liderando a iniciativa da ONU sobre alerta precoce para todos nos próximos cinco
anos.

Recomendações aos países
O relatório da Undrr e da OMM fornece recomendações para expandir e fortalecer o alerta
precoce e a ação antecipada a todos os grupos vulneráveis.
É preciso investir em todos os elementos dos sistemas de alerta precoce, mas
particularmente no conhecimento dos riscos para planejar melhor e na capacitação das
comunidades em risco para ação prévia.
Outra urgência são os dados aprimorados e melhor acesso à tecnologia para monitoramento
de perigos mais forte, comunicação mais rápida de alertas e melhor acompanhamento do
progresso.
Alcance da cobertura global
Esses esforços também apoiariam a realização da Meta G do Quadro Sendai para Redução do
Risco de Desastres 2015-2030, um plano global para reduzir os riscos e perdas de desastres
globais, que pede aos países que aumentem substancialmente a disponibilidade e o acesso a
sistemas de alerta precoce e informações e avaliações de risco de desastres para as pessoas
até 2030.
Um plano de ação sobre como aumentar a cobertura global também será apresentado pela
OMM na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece
em novembro, em Sharm El-Sheikh, no Egito.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/10/1803717?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2ce309ec7b-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_10_14_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2ce309ec7b-105027597

Catástrofes do clima deslocam três vezes mais pessoas que guerras, alerta Guterres
Neste 13 de outubro, a ONU marca o Dia Internacional para a Redução do Risco de
Desastres, destacando avanços na prevenção e redução do risco de calamidades.
Este ano, o foco é o aumento substancial da disponibilidade e acesso a sistemas de alerta
precoce e avaliações de riscos para as pessoas até 2030.
Perda vidas causadas por mudanças climáticas
Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU afirma que as catástrofes climáticas estão
afetando os países e as economias como nunca, com as crescentes emissões de gases de
efeito estufa que contribuem para eventos climáticos extremos em todo o planeta.
António Guterres citou a devastação causada pelas cheias no Paquistão, ressaltando a perda
de vidas e os prejuízos financeiros. Segundo ele, “as catástrofes climáticas deslocam três
vezes mais pessoas do que a guerra”.
O chefe da ONU afirma que “metade da humanidade já se encontra na zona de perigo” e
acredita que o mundo esteja falhando no investimento de proteção de vidas e dos meios de
subsistência daqueles que estão na linha de frente. Para ele, aqueles que menos contribuíram
para a crise climática são os que pagam o preço mais alto.

Importância dos sistemas de alerta precoce
Guterres lembra que, sem meios de alerta prévio, comunidades inteiras são pegas
desprevenidas por sucessivos desastres climáticos, reforçando a importância de avisos
adequados.
Em março, o secretário-geral anunciou que a ONU deve liderar novas ações para garantir que
todas as pessoas na Terra sejam protegidas por sistemas de alerta precoce dentro de cinco
anos.
Na mensagem, ele faz um apelo por uma cobertura universal de alerta precoce neste período.
E ressalta que os sistemas de aviso prévio salvam vidas, de acordo com um novo relatório da
Organização Meteorológica Mundial, OMM, e do Escritório das Nações Unidas para a Redução
de Risco de Desastres.
Segundo o relatório, estes serviços são insuficientes para aqueles que mais precisam. Para
Guterres, a ação concreta e real sobre perdas e danos deve ser uma prioridade mundial.
Plano de ação será lançado na COP27
Em novembro, será lançado na Conferência sobre Mudança Climática da ONU, COP27, no
Egito, um plano de ação para fornecer sistemas de alerta antecipado para todos no espaço de
cinco anos.
O chefe da ONU apela a todos os países que invistam em sistemas de aviso prévio e que
apoiem aqueles que não têm capacidade para tal, concluindo que sempre “haverá eventos
climáticos extremos, mas que esses não precisam se tornar catástrofes mortais”.
Quadro Sendai
Neste ano, o Dia Internacional acontece durante a Revisão Intermediária do Quadro Sendai
para Redução do Risco de Desastres, que será concluída em uma Reunião de Alto Nível da
Assembleia Geral em maio de 2023 com uma declaração política.
O objetivo principal do Quadro Sendai é evitar a criação de novos riscos e reduzir os existentes.
Mas quando isso não for possível, sistemas de alerta precoce e preparação centrados nas
pessoas podem permitir uma ação mais cedo e minimizar os danos às pessoas, bens e meios
de subsistência.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/10/1803662?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2ce309ec7b-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_10_14_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2ce309ec7b-105027597

COVID provoca aumento global de laboratórios que lidam com patógenos perigosos
Índia, Cingapura e Filipinas estão entre os que estão construindo novos laboratórios
certificados como nível de biossegurança 3 ou superior, mas alguns pesquisadores se
preocupam com os custos e riscos.
Na esteira da pandemia do COVID-19, estão em andamento planos para construir mais de 40
laboratórios de biossegurança de alto nível em todo o mundo, inclusive na Índia, Filipinas e
Cingapura. Os investimentos em laboratórios de biossegurança geralmente seguem
grandes epidemias , mas alguns pesquisadores estão preocupados com o número crescente
de instalações que lidarão com alguns dos patógenos mais perigosos do mundo.
Alguns cientistas se preocupam com o enorme custo de manutenção das instalações de
nível de biossegurança 3 (BSL-3) e BSL-4, enquanto outros temem os riscos desses
laboratórios, como a possibilidade de criação de patógenos mais perigosos ou de escape de
microorganismos .
Mas pesquisadores dos países que planejam construir esses laboratórios dizem que eles são
necessários. A falta de laboratórios de alta segurança em algumas regiões tornou-se
particularmente aparente durante a pandemia, porque o trabalho com o vírus vivo que causa
o COVID-19, SARS-CoV-2, deve ser feito em uma instalação BSL-3 ou BSL-4.
“A pandemia expôs a fraqueza dos sistemas de saúde em todo o mundo em reconhecer e
responder a ameaças emergentes na saúde pública”, disse Bharati Pawar, ministro da saúde
e bem-estar da família da Índia, em uma cerimônia para marcar o início da construção de um
dos novos BSL do país. -3 laboratórios em Bangalore no mês passado. “Nessa luz, o elemento
crítico de qualquer programa de preparação é a preparação do laboratório”, disse ela.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03181-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=024634606a-briefing-dy-2
0221012&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-024634606a-46140994

Sistema BioHub da OMS: biossegurança e biossegurança:
critérios e modalidades operacionais
O BioHub Biosafety & Biosecurity: critérios e modalidades operacionais da OMS estabelece
os requisitos aos quais os laboratórios que desejam receber materiais biológicos como parte
desse sistema de intercâmbio internacional devem cumprir, para garantir operações seguras
e protegidas. Essas disposições estão de acordo com as recomendações do Manual de
Biossegurança Laboratorial da OMS 4ª edição (LBM4), adotando uma abordagem baseada em
evidências e riscos para permitir disposições e ações de biossegurança escaláveis e
adaptáveis, proporcionais ao risco avaliado. Segue abaixo o link para o documento resumo:
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/359174/WHO-WPE-EEP-IEP-2022.01-eng.pdf

Amostragem de ratos revela risco elevado de doenças zoonóticas em
ambientes urbanos

BORNÉU DA MALÁSIA – 20 DE SETEMBRO DE 2022 – Publicado hoje na PNAS, Ratos e a
cidade: implicações da urbanização no risco de doenças zoonóticas no sudeste da Ásia
encontra aumento do risco de doenças zoonóticas em áreas urbanas. A equipe pesquisou três
componentes-chave do risco de doenças zoonóticas: 1) reservatórios animais 2) vetores de
ectoparasitas e 3) patógenos. A pesquisa foi feita em parceria com a EcoHealth Alliance, a
agência nacional de ciências da Austrália, CSIRO, e a James Cook University.
“Como moradores comuns da paisagem urbana da cidade, entender a interação e os riscos de
doenças representados por roedores para a população humana é uma preocupação cada vez
mais importante que precisa ser abordada no planejamento e desenvolvimento urbano. Este
estudo fornece alguns insights sobre os ambientes urbanos que promovem essas interações
arriscadas e, por extensão, fornecem orientação para melhorar a paisagem urbana para
minimizar esses riscos à saúde”. diz o Dr. David Perera, Diretor do Instituto de Saúde e
Medicina Comunitária Universiti Malaysia Sarawak.
Os roedores são um reservatório animal comum para doenças e hospedeiros adequados para
vetores de ectoparasitas. Depois de amostrar mais de 800 ratos em um gradiente
urbano-rural, os pesquisadores descobriram uma diminuição da diversidade de roedores em
regiões com maior desenvolvimento urbano e identificaram duas espécies que parecem ser
adequadas para a vida urbana – Rattus rattus (o rato preto) e Sundamys muelleri (o rato de
Müller). rato).
FONTE:https://www.ecohealthalliance.org/2022/09/rat-sampling-reveals-elevated-risk-of-zoonotic-disease-in-urban-environments

Avaliando o risco de transbordamento de coronavírus relacionados ao
SARS de morcego no sudeste da Ásia

NOVA YORK - 9 de agosto de 2022 - Publicado hoje na Nature Communications , a EcoHealth
Alliance anuncia as descobertas de Uma estratégia para avaliar o risco de transbordamento
de coronavírus relacionados à SARS de morcego no Sudeste Asiático . O relatório estima que
uma média de 66.000 pessoas sejam infectadas com SARSr-CoVs por morcegos anualmente
no sul e sudeste da Ásia. Esses resultados sugerem que o transbordamento de SARSr-CoVs é
maior do que o estimado anteriormente, talvez uma ocorrência diária, mas provavelmente
subnotificada devido a fatores como monitoramento infrequente e diagnóstico incorreto. O
modelo usado e suas conclusões fornecem implicações claras para o investimento na
prevenção e preparação para pandemias futuras.
A equipe usou dados sobre a distribuição de morcegos da IUCN e os refinou para identificar a
verdadeira área de habitat para todas as 26 espécies conhecidas de hospedeiros de morcegos
SARSr-CoV no Sudeste Asiático. O risco de transbordamento – definido como o número de
pessoas infectadas anualmente – foi então estimado pela incorporação de dados sobre a
sobreposição da população humana com hospedeiros de morcegos, a probabilidade de que as
pessoas possam entrar em contato com morcegos e que esse contato possa levar a uma
infecção humana detectável.
“Ao integrar ecologia espacial, comportamento humano e dados sorológicos, fornecemos uma
primeira estimativa da extensão do transbordamento direto de SARSr-CoV de morcego para
humano no Sudeste Asiático. Isso nos diz onde as intervenções comportamentais podem ser
direcionadas para reduzir o risco. Os morcegos fornecem importantes serviços ecológicos,
por isso precisamos encontrar soluções que não ameacem suas populações.” observou a
co-autora Dra. Cecilia Sánchez.
FONTE:https://www.ecohealthalliance.org/2022/08/spillover-risk-bat-sars-coronaviruses-se-asia

Soluções baseadas na natureza no Brasil: um panorama de políticas e experiências
Este documento visa entender até que ponto as Soluções Baseadas na Natureza (NbS) podem
ser incorporadas à estrutura de política ambiental do Brasil e entender como elas podem
contribuir para os desafios de biodiversidade, clima e segurança hídrica do Brasil.
Na primeira seção, o documento analisa as principais políticas e iniciativas federais sobre
biodiversidade, clima e água, considerando seu alinhamento com os conceitos de NbS. Na
segunda seção, o documento apresenta as políticas e programas subnacionais relacionados à
NbS que foram implementados no Brasil, que são de fundamental importância, pois os
governos subnacionais têm relativa autonomia para promover a NbS dentro de suas
jurisdições.
FONTE:https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/563/original/UK_PACT_Leaflet_%2810%29.pdf?166452606
7

O plano de implementação do Sistema Global de Observação do Clima (GCOS) de
2022 (GCOS-244)
Este é o último de uma série de planos de implementação produzidos pelo programa Global
Climate Observing System (GCOS) desde a sua criação em 1992. Ele fornece um conjunto de
ações de alta prioridade que, se realizadas, melhorarão as observações globais do sistema
climático e nossa compreensão do como está mudando. Este plano visa identificar as
principais ações práticas que devem ser realizadas nos próximos 5-10 anos. As observações
climáticas foram muito importantes: mostraram inequivocamente que a mudança climática
antropogênica está ocorrendo e informaram a verificação dos modelos e as projeções
necessárias para se adaptar e mitigar com sucesso as mudanças climáticas.
Este plano descreve ações para melhorar o sistema de observação do clima global. Abaixo
algumas das recomendações:
• Garantir os níveis necessários de apoio financeiro de longo prazo para redes in situ, desde
observações até a entrega de dados
• Resolver as lacunas nas observações de satélite que provavelmente ocorrerão em um futuro
próximo
• Novas missões de satélite de observação da Terra para preencher lacunas nos sistemas de
observação
• Definir governança e requisitos para data centers climáticos globais
• Melhorando a descoberta e o acesso a dados e metadados em Centros de Dados Climáticos
Globais
FONTE;https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11317

Os efeitos do seguro de inundação subsidiado nos mercados imobiliários
Este artigo investiga os efeitos de um esquema de resseguro que reduz os prêmios de seguro
para propriedades em risco, aproveitando um conjunto de dados granular de todas as
transações de propriedade e inundações na Inglaterra. A questão que o estudo pretende
responder é como a introdução de um esquema de resseguro público, Flood Re, afeta o valor
e a liquidez dos imóveis em risco de inundação na Inglaterra. O artigo contribui para o
crescente corpo de literatura que examina a ligação entre riscos climáticos e intervenções
governamentais e se relaciona com a ampla literatura que examina o efeito distributivo de
intervenções de políticas públicas,
O documento oferece duas implicações políticas chave. Em primeiro lugar, os resultados
destacam o risco de transição das intervenções de políticas públicas. O valor dos imóveis em
risco de inundação pode sofrer um ajuste repentino, refletindo o aumento dos prêmios atuais
e futuros, o que pode atrapalhar os mercados imobiliário e financeiro. Em segundo lugar, os
resultados destacam as consequências distributivas plausivelmente não intencionais do
Flood Re. Embora se espere que o Flood Re ajude famílias de baixa renda, nossos resultados
sugerem que o Flood Re tem um impacto fraco em áreas de baixa renda e mais carentes, mas
um impacto mais forte em áreas de maior renda e menos carentes. Esta descoberta fornece
uma visão única ao examinar a eficácia do Flood Re e o desenho de futuras políticas públicas
para mitigar o risco climático.
FONTE:https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2022/the-effects-of-subsidised-flood-insurance-on-real-es
tate-markets.pdf?la=en&hash=18D7563E7EBDFBD49AB9D8379FEDD35D7F6F7D68

Mudança de comportamento diante do financiamento de risco de desastres
Mecanismos de financiamento de risco de desastres em larga escala (DRF) são ferramentas
relativamente novas no campo da assistência humanitária e ação antecipatória que podem ter
efeitos positivos significativos na recuperação de desastres. No entanto, há uma falta de
análise sobre como o DRF pode afetar o comportamento ou a percepção de risco, o que é
importante para os países entenderem. Este artigo procura responder a duas perguntas neste
Conversation Starter:
• A presença de DRF ou mecanismos semelhantes causa mudança de comportamento nas
pessoas cobertas e, em caso afirmativo, como?
• Que papel a comunicação de risco desempenha na DRF e na mudança de comportamento?
Com base nas descobertas de programas semelhantes, como saúde comunitária e
microfinanças, forneceu informações sobre áreas onde a DRF pode ter impacto no
comportamento. A pesquisa disponível indica que os desastres tornam as pessoas avessas ao
risco e que o seguro e outros mecanismos de DRF podem permitir resultados benéficos. A
confiança nas instituições públicas, idealmente aquelas que gerenciam o DRF, juntamente
com informações precisas e oportunas do governo ou de outros atores relevantes, é
necessária para que níveis aceitáveis de risco sejam comunicados e que as ações

correspondentes apropriadas sejam tomadas,
FONTE:https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/ConversationStarterDRF-Final.pdf

Riscos de Desastres Interconectados UNU-EHS 2022
Riscos de Desastres Interconectados é um relatório anual baseado em ciência para o público
em geral da Universidade das Nações Unidas – Instituto para Meio Ambiente e Segurança
Humana, publicado pela primeira vez em 2021. Reconhecendo que os desastres estão
ocorrendo em um ritmo cada vez mais rápido, apesar do progresso feito na forma como nos
preparamos e respondemos a eles, estamos continuamente sendo surpreendidos por novos
extremos e novas ameaças emergentes. O relatório analisa dez desastres a cada ano e analisa
como eles estão interligados entre si e com as ações humanas. Ele procura explicar as
interconexões que poderiam ser perdidas e descreve como podemos desenvolver soluções
para usar essas conexões a nosso favor. Ao mesmo tempo, o relatório é baseado em uma
análise científica completa e inclui relatórios técnicos de base para cada um dos dez
desastres.
FONTE:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/UNU-EHS_Interconnected_Disaster_Risks_Report_
2022_LowREs_FINAL.pdf
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