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Revisão da governança de risco de desastre COVID-19 na
Ásia-Pacífico: Rumo à redução do risco de desastre
multirisco e multissetorial
Este documento examina as estruturas de governança de risco de desastres na ÁsiaPacífico e fornece recomendações sobre como elas podem ser fortalecidas.
Os documentos orientadores de 28 países foram analisados em relação a uma lista de
questões sobre como eles integram os riscos biológicos e o setor da saúde em suas
prioridades e planos. Essa revisão inicial foi comprovada por meio de entrevistas com
informantes-chave nos escritórios nacionais de gestão de desastres (risco) de 17
países. Informações adicionais, especialmente sobre práticas de trabalho na coordenação
entre organizações nacionais de gestão de desastres (risco) e autoridades de saúde, foram
obtidas a partir de discussões com entidades relevantes de redução de risco de desastres
no país.
FONTE:https://www.undrr.org/publication/review-covid-19-disaster-risk-governance-asia-pacifictowards-multi-hazard-and-multi

Mundo chega a 2 milhões de mortos por Covid-19
Neste 15 de janeiro de 2021, o número de mortes globais por Covid-19 chegou a 2
milhões. Em mensagem, o secretário-geral, António Guterres, diz que por trás desse

número impressionante estão nomes e rostos. Ele disse ainda que "infelizmente, o
impacto mortal da pandemia foi agravado pela ausência de um esforço global
coordenado". Acompanhe no vídeo e leia o texto na íntegra.
"Nosso mundo atingiu um marco de cortar o coração: a pandemia de Covid-19 já custou 2
milhões de vidas.
Por trás desse número impressionante estão nomes e rostos: o sorriso que é agora apenas
uma memória, a cadeira para sempre vazia à mesa de jantar, a sala que ecoa o silêncio de
um ente querido.
Infelizmente, o impacto mortal da pandemia foi agravado pela ausência de um esforço
global coordenado.
Em memória desses 2 milhões de almas, o mundo deve agir com uma solidariedade muito
maior.
Agora é a hora.
Vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19 estão sendo lançadas – e a ONU está
apoiando os países a mobilizar o maior esforço global de imunização da história.
Estamos empenhados em garantir que as vacinas sejam vistas como bens públicos globais
– uma vacina do povo.
Isso requer financiamento pleno para o Acelerador de Acesso a Ferramentas contra a
Covid-19 e os mecanismos da COVAX – que se dedicam a tornar as vacinas disponíveis e
acessíveis a todos.
As principais economias do mundo têm uma responsabilidade especial.
No entanto, hoje estamos vendo um vácuo de vacina.
As vacinas estão alcançando países de alta renda rapidamente, enquanto os mais pobres
do mundo não têm nenhuma.
A ciência está tendo sucesso – mas a solidariedade está falhando.
Alguns países buscam acordos paralelos até mesmo comprando além do necessário.
Os governos têm a responsabilidade de proteger suas populações, mas o “nacionalismo da
vacina” é contraproducente e atrasará a recuperação global.
A Covid-19 não pode ser derrotada em um país de cada vez.
Precisamos que os fabricantes aumentem seu compromisso de trabalhar com os
mecanismos da COVAX e com países em todo o mundo para garantir fornecimento
suficiente e distribuição justa.
Precisamos que os países se comprometam agora a compartilhar o excesso de doses de
vacinas.

Isso ajudaria a imunizar todos os profissionais de saúde em todo o mundo com urgência e
proteger os sistemas de saúde do colapso.
Outros na linha de frente, incluindo trabalhadores humanitários e populações de alto
risco, devem ser priorizados.
Para ganhar a confiança do público, devemos aumentar a confiança e o conhecimento
sobre as vacinas com uma comunicação eficaz e baseada em evidências.
À medida que a ciência continua a trilhar novos caminhos de esperança, vamos lembrar
também das etapas simples e comprovadas que todos podemos tomar para nos
mantermos seguros: usar máscaras, distanciar-nos fisicamente e evitar aglomerações.
Nosso mundo só pode ficar à frente desse vírus de uma maneira – unido.
A solidariedade global salvará vidas, protegerá as pessoas e ajudará a derrotar este vírus
maligno."
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738882

Urgência para protocolo de risco durante a pandemia
COVID-19
A pandemia do Coronavirus Disease-19 (COVID-19), sem dúvida, representa um perigo
iminente para todos os países ao redor do mundo. Países com risco de desastres tendem a
sofrer maiores danos com esta pandemia, visto que é quase impossível conter a
probabilidade de ocorrência de desastres, mesmo quando a pandemia começa a atingir
seu pico epidemiológico. Este artigo discute a importância de criar um protocolo de
múltiplos perigos para lidar com os perigos inerentemente existentes e também com os
novos.
Este artigo está dividido em cinco seções. Em primeiro lugar, fala sobre o risco de
desastres múltiplos ocorrendo na Indonésia. Em segundo lugar, a discussão prossegue
com as melhores práticas de outros países em termos de preparação durante o surto
COVID-19. A discussão sobre as melhores práticas é então apoiada por um resumo sobre
os desafios existentes que os países podem enfrentar ao lidar com desastres no
momento. A seguir, o artigo também discute como hospitais na Indonésia foram afetados
por desastres recentes.
Por último, o artigo conclui com algumas recomendações de políticas sobre como
preparar o país contra os múltiplos tipos de desastres. Isso inclui:








criar medidas legais de apoio à gestão;
melhorar a coordenação civil-militar;
realizando inspeções massivas sobre a resiliência a desastres de todas as
instalações de saúde;
preparar abrigos que cumpram os protocolos de saúde;
preparar o pior cenário para os desastres maiores (como tsunamis); e
fornecendo aos socorristas kits de teste rápido e equipamento de proteção
individual.

O artigo está disponível apenas na Bahasa Indonésia.
FONTE:https://csis.or.id/publications/urgensi-pembentukan-protokol-multi-bencana-dalam-pandemicovid-19

Os óculos podem proteger contra COVID-19?
O uso de óculos pode diminuir suas chances de contrair o coronavírus, de acordo com um
novo estudo da província de Hubei, na China. As descobertas apareceram no JAMA
Ophthalmology , um jornal médico. Mas isso significa que todos devem usar proteção
ocular para prevenir COVID-19? Não exatamente, diz o oftalmologista Thomas
Steinemann, MD, porta-voz clínico da American Academy of Ophthalmology e professor
de oftalmologia no MetroHealth Medical Center.
Os oftalmologistas dizem que não há informações suficientes para recomendar que as
pessoas comecem a usar proteção para os olhos além das máscaras.
“É um estudo provocante e fascinante. Mas, no esquema das coisas, esta é uma pequena
porção da população. Precisaríamos de um estudo muito maior antes de tirar qualquer
conclusão sobre se o uso de óculos realmente significa que as pessoas estão tocando os
olhos com menos frequência e, portanto, diminuindo as taxas de infecção ”, disse o Dr.
Steinemann.
O coronavírus pode se espalhar pelos olhos quando uma pessoa infectada tosse ou espirra
perto de seu olho ou se você toca em um objeto infectado antes de tocar em seu olho.
Uma possível ligação entre os óculos e o coronavírus
O estudo surgiu de uma observação curiosa feita por pesquisadores na China. Eles
notaram que muito poucos de seus pacientes doentes usavam óculos, o que era notável,
pois a miopia é comum na China. Eles examinaram registros hospitalares de pacientes
com Covid-19 para saber mais. De 276 pacientes internados no hospital durante um
período de 47 dias, apenas 16 pacientes (5,8%) tinham miopia ou miopia que os obrigava
a usar óculos por mais de oito horas por dia.

Pesquisas anteriores mostram que mais de 30% das pessoas na região precisavam de
óculos para miopia.
O Dr. Steinemann diz que pode ser que os óculos sirvam como um lembrete para evitar
tocar nos olhos. Também pode ser que os óculos funcionem como uma barreira parcial,
protegendo os olhos dos respingos de uma tosse ou espirro. Existem vários fatores além
do uso de óculos que podem explicar a descoberta do estudo. Pode ser que as pessoas
que usam óculos tendam a ser mais velhas e têm maior probabilidade de ficar em casa
durante a pandemia, em comparação com as pessoas que não usam óculos. Ou talvez as
pessoas que podem comprar óculos na China tenham menos probabilidade de contrair o
vírus porque podem viver em lugares menos lotados.
Você deve usar proteção para os olhos para prevenir COVID-19?
Embora seja muito cedo para dizer que todos deveriam usar proteção ocular, o Dr.
Steinemann disse que óculos e protetores faciais oferecem proteção valiosa para
cuidadores de indivíduos infectados e para profissionais de saúde de primeira linha,
especialmente equipes de UTI e terapeutas respiratórios. Para o restante de nós, usar
máscara, lavar as mãos com frequência e praticar o distanciamento social continua a ser
nossa melhor aposta contra o vírus.
FONTE:https://www.aao.org/eye-health/news/eyeglasses-protect-against-covid-19coronavirus?mkt_tok=eyJpIjoiTUdKalpUYzFZVEk1WVdJeiIsInQiOiJIY3RtRWlQSnRwSEdSUnVcL2p5NjZTWnV2RTNidzIxSVFEOGdIY3Fxb
nZ3QnhKcW5RSU5PTzQ5RjdaZE94OWZ6MEM3Q3pJSlFoR2VlSzF3cWRRTGhxREJ0TlJ6ZVJhZVhXZW5nZnh3RW5xRjZadHBKelp0Wm1K
K212NHpXa1I5bE0ifQ%3D%3D

FONTE:https://www.aao.org/eye-health/coronavirus

Unicef diz que crianças não podem suportar mais um ano
fora da escola
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, diz que nenhum esforço deve ser
poupado para manter as escolas abertas neste segundo ano da pandemia de Covid-19.
A diretora
executiva
da
agência,
Henrietta Fore, afirmou
que
existem “provas contundentes do impacto do fechamento de escolas sobre
as crianças” e “indícios crescentes de que as escolas não são os motores da pandemia.”
Decisão
Segundo
ela, “muitos
países
fechados, em alguns por quase um ano.”

optaram

por

manter os

colégios

No auge do confinamento social, 90% dos alunos em todo o mundo estiveram fora das
salas de aula. Mais de um terço dos estudantes não tinham acesso à educação remota. A
chefe do Unicef afirma que este custo foi “arrasador” para as crianças e jovens.
Segundo o Fundo, o número de crianças fora da escola deve aumentar em 24
milhões, um nível recorde. A capacidade de alfabetização e matemática básica foi
afetada. Além disso, os alunos foram prejudicados em suas habilidades para sobreviver na
economia do século 21.
Fore afirma que estão em risco “saúde, desenvolvimento, segurança e bem-estar” dos
menores.
Sem merenda escolar, a nutrição de muitas crianças piorou. A falta de interações
diárias leva a perdas à forma física e saúde mental. Sem a rede de segurança das
escolas, as crianças estão mais propensas a abusos, casamento infantil e
trabalho forçado.
Recurso
Por tudo isso, Fore afirma que “o fechamento de escolas deve ser uma medida de último
recurso, após todas as outras opções terem sido consideradas.”
Segundo ela, o risco de transmissão em nível local deve ser um fator determinante e
o fechamento em todo o país deve ser evitado sempre que possível.
Onde há altos níveis de contaminação na comunidade, os sistemas de saúde estão sob
pressão extrema e o fechamento de escolas é considerado inevitável, devem ser
implementadas medidas de proteção.
Aulas de recuperação
Para crianças em risco de violência, que dependem da alimentação escolar e cujos pais
são trabalhadores essenciais, essas medidas ajudam com que continuem em suas salas de
aula.
Em caso de confinamento, o Unicef diz que as escolas devem estar entre as primeiras a
reabrir. Nessa altura, aulas de recuperação devem ser priorizadas para garantir
que nenhuma criança seja deixada para trás.
Para Henrietta Fore, “se as crianças enfrentarem o fechamento de escolas por mais um
ano, os efeitos serão sentidos nas próximas gerações.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738562

OIT revela tendência de aumento do trabalho em casa para
os próximos anos
O aumento dramático do trabalho em casa devido à pandemia de Covid-19 destacou as
más condições vividas por muitos trabalhadores.
Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, publicado esta quartafeira informa que, antes da crise, cerca de 260 milhões de pessoas em todo o globo
já faziam suas casas de escritórios.
Diferenças
Em entrevista à ONU News, a diretora da OIT-Lisboa, Mafalda Troncho, destacou as
grandes conclusões do relatório.
“Trabalhar a partir de casa não é uma realidade nova. Já há muito tempo que a OIT tem
procurado assegurar a estes trabalhadores e trabalhadoras o acesso a um trabalho digno.
A título de exemplo, refira-se a Convenção 177 da OIT, sobre trabalho no domicilio, que
ganhou especial atualidade. Infelizmente, apenas 10 Estados-membros da OIT ratificaram
esta Convenção até hoje. Apesar de não ser uma realidade nova, ganhou especial
relevância devido à atual situação pandêmica e os decorrentes confinamentos e medidas
restritivas. Este relatório, que reconhece as vantagens deste tipo de trabalho, permite
perceber como a pandemia veio tornar mais claras as más condições de trabalho de
muitos trabalhadores e trabalhadoras. E isso é transversal a todas as economias.”
A OIT diz que esse crescimento deve continuar nos próximos anos.
Falando de Lisboa, Mafalda Troncho realçou a necessidade de abordar os problemas do
setor.
“Temos, perante nós, o desafio de criar um futuro do trabalho que enfrente as injustiças
que foram expostas por esta pandemia. O relatório partilha boas práticas e inclui
recomendações concretas para tornar o trabalho a partir de casa mais visível e, deste
modo, mais protegido. Sublinha a importância de facilitar a sua transição para a economia
formal, através das proteções formais (...), uma maior consciencialização dos
trabalhadores quanto aos seus direitos, bem como a promoção de uma efetiva liberdade
de associação e do direito a negociação coletiva. É opinião da OIT que só um trabalho de
cooperação entre governos, organizações de trabalhadores e empregadores conseguirá
assegurar a todas estas pessoas que trabalham a partir de casa tenham efetivamente
acesso a um trabalho digno.”
Invisível
Para a OIT, esse trabalho na esfera privada, é muitas vezes “invisível”. Em países de baixa
e média rendas, por exemplo, cerca de 90%, trabalham informalmente. E essas pessoas
precisam de proteção social.

E a situação não é melhor para os mais qualificados. A partir do momento, em que alguém
aceita trabalhar de casa, o salário cai em comparação com o funcionário que vai à
empresa. No Reino Unido, esta diferença representa cerca de 13% menos, 22% nos
Estados Unidos e 25% na África do Sul. Na Argentina, Índia e México, a disparidade é de
50%.
Os riscos de saúde e segurança também são maiores. E as perspectivas na carreira acabam
afetadas por falta de treinamento para quem exerce a profissão a partir de do lar. A
probabilidade de serem sindicalizadas é mais baixa.
Pandemia
Antes da crise, havia aproximadamente 260 milhões de trabalhadores em casa em todo o
mundo, representando 7,9% do emprego global. Cerca de 56%, ou 147 milhões, eram
mulheres.
Estes números incluem funcionários remotos e operários de bens não automatizados
como bordados,
artesanato ou montagem
eletrônica.
Uma
terceira categoria são trabalhadores de plataformas digitais, que fornecem serviços como
processamento de seguros, anotação de dados ou sistemas de inteligência artificial.
Nos primeiros meses da pandemia, 20% dos trabalhadores estavam em casa.
Os números finais de 2020 ainda não estão disponíveis, mas devem apresentar um
aumento substancial.
A OIT diz que esse crescimento deve continuar nos próximos anos, destacando a
necessidade de abordar os problemas do setor.
Leis
O cumprimento das leis trabalhistas existentes continua sendo um desafio. Em muitos
casos, os trabalhadores são classificados como contratados independentes e, portanto,
excluídos do âmbito da legislação laboral.
A economista sênior da OIT Janine Berg disse que “apenas 10 Estados-membros da OIT
ratificaram a Convenção nº 177, que promove a igualdade de tratamento entre
trabalhadores no domicílio e outros assalariados, e poucos têm uma política abrangente.”
Para os trabalhadores industriais, é importante facilitar a transição para a economia
formal,
ampliando
as
proteções
legais,
melhorando
o seu cumprimento, implementando contratos escritos, fornecendo acesso à seguridade
social e conscientizando as pessoas sobre seus direitos.
Para profissionais de plataformas digitais, o relatório defende o uso de dados gerados por
seu trabalho para monitorar as condições de trabalho e ferramentas para definir salários
justos.

Já sobre os teletrabalhadores, a pesquisa pede ações específicas para mitigar os riscos
psicossociais e introduzir o “direito de desligar”, para garantir o respeito pelos limites
entre a vida profissional e a vida privada.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738622

Para reconstruir a partir do COVID-19, não ignore os
trabalhadores informais





Globalmente, mais de 2 bilhões de pessoas dependem do setor informal para
trabalhar.
A pandemia de COVID-19 e a crise climática tiveram impactos econômicos
significativos sobre este grupo - mas geralmente são os mais difíceis de alcançar
com assistência.
A prevenção é geralmente a melhor cura, investindo antes de choques e crises
para construir resiliência, escrevem três especialistas para o World Resources
Institute.

A pandemia COVID-19 causou dificuldades econômicas e de saúde generalizadas e está
ocorrendo em paralelo a um ano de catástrofes causadas pelo clima.
Os africanos orientais enfrentam escassez de alimentos após a pior invasão de
gafanhotos em 70 anos. O ciclone Amphan no leste da Índia causou cerca de US $ 13,2
bilhões em danos e deixou 500.000 desabrigados. A desnutrição está aumentando
vertiginosamente na Guatemala, após secas e paralisações relacionadas ao coronavírus,
um problema agravado pelas enchentes dos furacões Iota e Eta, que devastaram outras
partes do país.
Os impactos econômicos das crises climática e do coronavírus provavelmente serão
sentidos de forma mais aguda por um grupo em particular: os mais de 2 bilhões de
pessoas que dependem do setor informal para sua subsistência.
Das três em cada cinco pessoas que trabalham no setor informal no mundo todo, muitas
já estão sobrevivendo em países com alto desemprego. Aqueles que vivem em ambientes
urbanos podem trabalhar como vendedores ambulantes ou catadores; em ambientes
rurais, na agricultura ou nas indústrias adjacentes. O setor informal geralmente opera fora
dos sistemas governamentais de tributação e regulamentação da renda, tornando
particularmente difícil para os trabalhadores o acesso à assistência governamental. Os
trabalhadores do setor informal muitas vezes vivem à beira do desastre. Eles tendem a ter

uma economia insignificante, portanto, quando uma emergência como o coronavírus ou
eventos climáticos extremos, geralmente ocorre fome e falta de moradia.
Para ajudar os países a lidar com os impactos econômicos globais da mudança climática e
do coronavírus, o Centro de Finanças Sustentáveis do WRI está trabalhando com
funcionários do Ministério das Finanças da Guatemala, do Ministério da Economia de Fiji e
dos Ministérios das Finanças dos estados indianos de Tamil Nadu, Madhya Pradesh e
Sikkim. Em todos esses três países, os trabalhadores informais constituem a maioria da
força de trabalho - 88% na Índia, 80% na Guatemala e 60% em Fiji.
À medida que governos e doadores elaboram e implementam programas de ajuda incluindo ajuda relacionada à pandemia e financiamento climático - o direcionamento ao
setor informal será fundamental. Aqui, compartilhamos alguns desafios iniciais e lições
emergentes de nosso trabalho com os ministérios.
Por que é tão difícil alcançar trabalhadores informais com assistência
Mesmo enquanto os governos trabalham para conter os piores efeitos econômicos das
paralisações relacionadas ao COVID, é difícil para os governos alcançarem trabalhadores
informais e migrantes que operam fora da economia formal.
Os trabalhadores informais geralmente não têm contas bancárias, o que torna a
transferência de fundos complicada. Eles podem não pagar imposto de renda, tornando os
incentivos fiscais inúteis como meio de sustento. Os esforços de ajuda do governo e
pacotes de estímulo têm maior probabilidade de atingir o setor formal e segmentos mais
privilegiados de países como Guatemala, Fiji e Índia, em vez daqueles que mais precisam agravando as disparidades existentes.
A falta de dados sobre os trabalhadores informais e onde eles moram dificulta ainda mais
os esforços para ajudar. Os trabalhadores informais geralmente não têm um endereço
formal ou renda rastreável, o que significa que são mais propensos a serem perdidos em
censos que informam os gastos públicos.
As evidências de crises econômicas anteriores mostram que aqueles que trabalham no
setor informal sofrerão efeitos econômicos mais duradouros. A mudança climática
agravará ainda mais o problema.
Além dos efeitos do COVID-19, os trabalhadores informais pagam os custos mais altos
pelos impactos das mudanças climáticas. As atividades econômicas do setor informal são
mais suscetíveis às ameaças relacionadas ao clima, como enchentes que afetam moradias
informais ou secas em áreas sem irrigação. Os trabalhadores rurais informais na Índia e
na Guatemala migraram para as cidades de regiões atingidas por secas e enchentes,
depois que o trabalho sazonal nas lavouras comerciais acabou.

Construindo resiliência para trabalhadores informais
Dados os desafios que os trabalhadores informais enfrentam, é importante criar estímulos
financeiros que tenham em mente esses segmentos, muitas vezes grandes, da força de
trabalho. As primeiras lições estão surgindo sobre algumas maneiras de fazer isso.
Por um lado, aproveitar as redes, esquemas e instituições existentes será fundamental
para alcançar esses trabalhadores no curto prazo. Na Índia, os esquemas atuais destinados
a apoiar os trabalhadores informais e seus dependentes durante tempos normais estão
rapidamente se tornando opressores. A Lei Nacional de Garantia de Emprego Rural
Mahatma Gandhi da Índia é a maior rede de segurança social do país e experimentou um
grande aumento durante a pandemia. Aproveitar esses canais estabelecidos com
financiamento adicional pode ser uma das maneiras mais rápidas de alcançar os
trabalhadores informais.
Existem alguns pontos positivos em termos de resposta do governo ao coronavírus, com
os quais os Ministérios das Finanças e da Economia podem aprender. Por exemplo, na
Colômbia, o governo facilitou de forma proativa a abertura de 2 milhões de contas
bancárias para aqueles que antes não tinham nenhuma, para permitir que mais pessoas
recebessem assistência social digitalmente em vez de pessoalmente.
Existem também áreas onde o financiamento climático pode ser canalizado não apenas
para se preparar para os impactos climáticos, mas também para atender às necessidades
atuais de saúde. Na Índia, mais de 40.000 unidades de saúde do governo, muitas em locais
remotos que atendem trabalhadores agrícolas informais, não têm eletricidade. O
financiamento climático internacional e doméstico - por exemplo, do Fundo Verde para o
Clima global ou, internamente, do Fundo Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas pode ser usado para desenvolver sistemas de energia renovável que alimentam
instalações de saúde. Esses projetos podem tornar o sistema de saúde mais resiliente e,
ao mesmo tempo, expandir o acesso à energia de forma ambientalmente sustentável.
Os trabalhadores informais que se mudaram para cidades na Guatemala freqüentemente
vivem em assentamentos sem infraestrutura e serviços básicos. Nesses
assentamentos, 18% da população não tem acesso à água municipal, enquanto outros 9%
enfrentam escassez de água porque a pandemia interrompe a distribuição normal de água
pelos caminhões-tanque. Além disso, 260 dos 314 assentamentos informais próximos às
cidades da Guatemala estão expostos a riscos físicos, incluindo deslizamentos de terra que
estão se tornando mais graves devido às mudanças climáticas. Os projetos financiados
pelo financiamento do clima focados na segurança da água e na melhoria de moradias
informais na Guatemala criariam uma dupla resiliência aos impactos do clima e às crises
de saúde.
O paradoxo da prevenção

O impacto rápido e severo do coronavírus tem lembrado a situação precária de vida
daqueles que dependem do comércio informal e a necessidade de protegê-los melhor de
choques econômicos.
Pandemias e mudanças climáticas compartilham um paradoxo de prevenção. Os
investimentos públicos em resiliência de longo prazo a choques exigem previsão dos
líderes e, em última análise, são politicamente difíceis, uma vez que a prevenção de
desastres pode não apresentar impactos imediatos e óbvios. Mas esta crise mostra que a
forma mais econômica de se preparar para desastres é por meio da prevenção e
preparação, inclusive para as pessoas mais vulneráveis.
Um ano atrás, a Comissão Global de Adaptação calculou que US $ 1,8 trilhão em
investimentos em financiamento de adaptação seriam necessários de 2020 a 2030 para
economizar US $ 7,1 trilhões em impactos negativos das mudanças climáticas, como
colapso da infraestrutura, diminuição da produção de alimentos e perda de
renda. Embora parecesse ambicioso na época, os bancos centrais e governos já
distribuíram mais de US $ 15 trilhões e contam como estímulos para retificar choques
econômicos da pandemia. A necessidade de investimentos em resiliência que sejam
inclusivos, abordem vários riscos e sejam ajustados ao contexto é mais urgente - e óbvia do que nunca. É imperativo que esses investimentos não deixem ninguém para trás especialmente os bilhões que dependem do setor informal.
Desde fevereiro de 2019, o Centro de Finanças Sustentáveis do WRI firmou parcerias de
três anos com o Ministério das Finanças da Guatemala e os Ministérios das Finanças
estaduais em Madhya Pradesh, Sikkim e Tamil Nadu na Índia. Essas parcerias estão
focadas na integração da adaptação e no aumento do acesso e utilização do
financiamento climático.
FONTE:https://www.weforum.org/agenda/2021/01/to-build-back-from-covid-19-don-t-overlookinformal-workers

A Dinamarca está desenvolvendo um 'passaporte de vacina'
digital COVID-19


A Dinamarca está criando um 'passaporte de vacina' digital COVID-19, a ser
lançado nos primeiros meses de 2021.



De acordo com o Ministro da Saúde da Dinamarca, outros países podem exigir a
documentação da vacina antes da entrada.



A Dinamarca já vacinou 1% de sua população, o que a coloca à frente da maioria
dos países europeus.



A Organização Mundial da Saúde disse no ano passado que estava trabalhando em
um certificado de vacinação eletrônica.

A Dinamarca está desenvolvendo um "passaporte de vacina" digital para pessoas que
receberam uma vacina COVID-19, uma medida que pode permitir que viajem para países
onde tal documentação é necessária durante a pandemia.
"Espera-se que possa haver exigências de outros países para apresentar a documentação
da vacina no momento da entrada. Um passaporte da vacina dinamarquês pode ser usado
aqui", disse o Ministério da Saúde em um comunicado por e-mail na sexta-feira.
O passaporte pode ser lançado nos primeiros meses deste ano para ser acessado através
do site de saúde pública dinamarquês, disse o ministério. Não ficou claro se o passaporte
estaria disponível por meio de um aplicativo.
O ministério sublinhou a necessidade de investigar mais se as pessoas que foram
vacinadas ainda podem transmitir o vírus e quanto tempo as vacinas duram antes de ser
necessária outra injeção.
A Estônia disse no ano passado que estava testando um "passaporte de imunidade digital"
para rastrear aqueles que se recuperaram do COVID-19 e ganharam alguma imunidade,
embora ainda haja dúvidas sobre se e por quanto tempo as pessoas permanecem
protegidas.
A Dinamarca começou a vacinar idosos e profissionais de saúde no final de dezembro e
até agora administrou vacinas a cerca de 1% de sua população, colocando-a à frente da
maioria dos países europeus.
As vacinações em cerca de 900 asilos em todo o país devem ser concluídas na sexta-feira.
A Organização Mundial de Saúde disse no ano passado que estava trabalhando em um
certificado de vacinação eletrônica, um "cartão amarelo inteligente" ou versão digital dos
livretos de vacina amarelos usados em muitos países.
A aeronave australiana Qantas disse em novembro que insistiria no futuro que os
passageiros recebessem a vacina COVID-19 antes de voar.
FONTE:https://www.weforum.org/agenda/2021/01/denmark-digital-covid-19-vaccine-passport/

Organizações internacionais criam estoque global de
vacinas contra ebola
As quatro principais organizações internacionais humanitárias e de saúde anunciaram a
criação de um estoque global de vacinas contra o ebola.
A iniciativa é do Grupo de Coordenação Internacional sobre Provisão de Vacinas, que
inclui a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância,
Unicef, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho além da entidade Médicos Sem Fronteiras.
Objetivos
A iniciativa conta com o apoio financeiro da Aliança da Vacinas Gavi.
O estoque permitirá aos países conter futuras epidemias de ebola, garantindo o acesso às
vacinas para as populações em risco.
A imunização protege
contra
a
espécie conhecida
como “ebola do
Zaire”,
que causa surtos mais frequentes. Fabricada pela Merck, Sharp & Dohme (MSD) Corp., a
vacina foi financiada pelos Estados Unidos.
A licença, em 2019, partiu da Agência Europeia de Medicamentos, seguida pela OMS, a
Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, e oito países
africanos.
Antes de ser licenciada, a vacina foi aplicada em mais de 350 mil pessoas na
Guiné Equatorial e na República Democrática do Congo, em condições de emergência, por
causa dos surtos em 2018 e 2020.
Importância
Em
comunicado,
o
diretor-geral
da
OMS, Tedros Ghebreyesus,
disse
que “a pandemia de Covid-19 está lembrando o incrível poder das vacinas para salvar
vidas contra vírus mortais.”
Segundo ele, “as vacinas contra o ebola tornaram uma das doenças mais temidas do
planeta em algo evitável.” Para Tedros, “esse novo estoque é um excelente exemplo de
solidariedade, ciência e cooperação” entre organizações internacionais e o setor privado.
O Unicef deve gerenciar o estoque em nome do Grupo de Coordenação. Como já acontece
com vacinas contra cólera, meningite e febre amarela, este grupo tomará todas as
decisões sobre alocação do recurso.

As vacinas estão armazenadas na Suíça e prontas para envio a países em caso
de emergência. A decisão sobre distribuição será tomada dentro de 48 horas após o
recebimento da solicitação de um país. O tempo total de entrega previsto é de sete dias.
Esforço
Em comunicado, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que a agência estava
orgulhosa de fazer parte deste esforço sem precedentes. Segundo ela, “quando se trata
de surtos de doenças, a preparação é fundamental.”
Como os surtos de ebola são raros e imprevisíveis, não existe um mercado natural para a
vacina.
O secretário-geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho, Jagan Chapagain, lembrou que “em cada surto, os voluntários
arriscaram suas vidas para salvar vidas.” Ele espera que, com este estoque, “o
impacto desta terrível doença seja dramaticamente reduzido.”
Já
a gerente do programa
da
Fundação Médicos Sem Fronteira,
Natalie
Roberts, acredita que a inciativa “pode aumentar a transparência na gestão dos estoques
globais existentes e a implantação oportuna da vacina onde é mais necessária.”
Cerca de 6.890 doses estão disponíveis nesse momento, com mais sendo entregues este
mês e ao longo de 2021.
Dependendo da taxa de implantação da vacina, o estoque de emergência deve chegar a
500 mil doses dentro de dois a três anos.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738522

Acordo ASEAN sobre gestão de desastres e programa de
trabalho de resposta a emergências (AADMER) 2021-2025
O Acordo ASEAN sobre Gestão de Desastres e Resposta de Emergência (AADMER), um
acordo regional legalmente vinculativo, foi assinado em 2005 e ratificado em 24 de
dezembro de 2009 para abordar as preocupações de vulnerabilidade a desastres naturais
que estão aumentando em intensidade e frequência, e para orientar a cooperação no
domínio da gestão e resposta a desastres. Desde o seu início, ela galvanizou a ASEAN para
tomar medidas concretas para a construção de uma comunidade ASEAN segura e unida

por meio da redução do risco de desastres e iniciativas de adaptação às mudanças
climáticas.
Com o objetivo de dar continuidade ao impulso dado pela ASEAN em mais de uma década
em colaborações regionais de gestão de desastres, o Programa de Trabalho AADMER
2021-2025 foi desenvolvido com base nas bases estabelecidas pelo próprio AADMER. É
orientado pela visão definida pelo AADMER de “construir uma região de nações resilientes
a desastres, auxiliando-se e complementando-se mutuamente, compartilhando um
vínculo comum na minimização dos efeitos adversos dos desastres em busca de
comunidades mais seguras e desenvolvimento sustentável”. Para 2021-2025, a missão é
“melhorar e apoiar a redução do risco de desastres e capacidades de gestão de desastres
da ASEAN por meio de cooperação intersetorial, construção de capacidade, inovação
escalável, mobilização de recursos, novas parcerias e coordenação mais forte entre os
Estados Membros da ASEAN”.
Além disso, o novo programa de trabalho incorpora as principais disposições dos
principais acordos e documentos da ASEAN, tais como ASEAN Vision 2025 on Disaster
Management; Declaração da ASEAN sobre Uma Resposta ASEAN One (OAOR), o Roteiro
de TIC da ASEAN sobre Gestão de Desastres para 2025 14 e além, e outros acordos
regionais. Ele também vai um passo além ao se alinhar com acordos globais relevantes,
incluindo a Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-2030 (SFDRR); o
Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. Ao se alinhar com o SFDRR e os ODS relevantes, o Programa de Trabalho
AADMER 2021-2025 não só implementará as disposições relevantes do AADMER, mas
também as metas e objetivos globais relevantes que são escalonáveis e aplicáveis
regionalmente.
FONTE:https://asean.org/storage/AADMER-Work-Programme-2021-2025.pdf

Agência da ONU confirma que 2020 foi um dos anos mais
quentes da história
O ano de 2020 foi um dos três mais quentes já registrados e quase bateu o recorde de
2016, os 12 meses mais calorosos até agora. A informação é da Organização
Meteorológica Mundial, OMM.
Em 2020, o fenômeno La Niña, que tende a esfriar um pouco as temperaturas do
planeta, só fez efeito no fim do ano.

Conclusões
Desde o início dos registros de temperatura, os seis anos mais quentes ocorrem todos
desde 2015. Pela ordem, 2016, 2019 e 2020 ficaram no topo da lista com pequenas
diferenças entre eles.
A
OMM
diz que entre 2011 e 2020 aconteceu
a década
mais
já registrada, numa tendência persistente de mudança climática de longo prazo.

quente

No ano passado, a temperatura média global foi de 14,9° C, ou seja cerca de 1,2° C acima
do nível pré-industrial.
A OMM analisou cinco conjuntos de dados de instituições internacionais, como a Agência
Especial Americana, Nasa, e o Escritório Hadley Centre, do Reino Unido.
Algumas instituições dizem que 2020 foi o mais quente ao lado de 2016. Outras entidades
afirmam que o ano passado foi o segundo mais quente ou o terceiro. Para a OMM, no
entanto, as diferenças são tão pequenas que todos os dados perfazem a margem
de erro.
Lembrete
Em comunicado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estas marcas são
“mais um lembrete gritante do ritmo implacável das mudanças climáticas,
que destroem vidas e meios de subsistência no planeta.”
Para ele, com 1,2° C de aquecimento, o mundo já testemunha “extremos climáticos sem
precedentes em todos os continentes e regiões.”
Com o mundo caminhando para um aumento de 3°C a 5° C, Guterres afirmou que “fazer
as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século 21” e “deve ser a prioridade
máxima para todos, em todos os lugares."
Valores
Já o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, comparou os valores de 2016, quando
aconteceu um dos mais fortes eventos de aquecimento do fenômeno El Niño, com os de
2020, quando as temperaturas foram reduzidas devido ao La Niña.
Taalas disse que é notável que as temperaturas do ano passado tenham sido praticamente
iguais às de 2016. Segundo ele, “esta é uma indicação clara de que a mudança
climática causada pelo ser humano é tão poderosa quanto a força da natureza.”
Desde os anos 1980, cada década é mais quente do que a anterior e os gases que causam
aquecimento global permanecem em níveis recordes.
Incêndios

A OMM destacou os incêndios florestais na Sibéria e no Ártico e a temporada recorde de
furacões no Atlântico, em 2020.
Como em anos
anteriores, esses
eventos
significativos. Nos
Estados
Unidos,
por
causaram prejuízos de US$ 22 bilhões.

tiveram impactos
socioeconômicos
exemplo,
os desastres
naturais

Os números da temperatura serão incorporados ao relatório final da OMM sobre o Estado
do Clima, que será publicado em março.
A previsão de temperatura global anual para 2021 sugere que o próximo ano entrará
novamente na série dos mais quentes da Terra, apesar de ser influenciada pelo
resfriamento do La Niña, cujos efeitos são tipicamente mais fortes no segundo ano do
evento.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738732

O mapa global mostra que dezenove por cento da
população global pode enfrentar uma alta probabilidade
de subsidência
Um novo mapa global mostra que o afundamento da terra como resultado do
esgotamento de nossos recursos hídricos subterrâneos é um perigo antropogênico global
que produz impactos ambientais, sociais e econômicos relevantes. De acordo com os
pesquisadores que publicaram o mapa na Science, dezenove por cento da população
global e doze por cento do produto interno bruto global podem enfrentar uma alta
probabilidade de afundamento.
O subsidência da terra é um perigo geológico lento e gradual que geralmente afeta
sedimentos moles quando, por exemplo, a água subterrânea é bombeada de
aquíferos. Pode reduzir permanentemente a capacidade de armazenamento dos sistemas
aquíferos, danificar edifícios e infraestruturas e aumentar o risco de inundações em áreas
aluviais e planícies costeiras. Embora os fenômenos de subsidência tenham sido
estudados durante o século passado em todo o mundo, os pesquisadores se
concentraram principalmente em estudar e resolver o problema localmente. Isso resultou
em uma lista de estudos de caso contendo 200 locais em 34 países que foi usada para
esta pesquisa. Com base nesses estudos, as principais configurações ambientais que
favorecem o subsidência da terra foram identificadas e usadas para prever a
suscetibilidade de subsidência global em uma resolução espacial de 1 km2. Isso resultou
no mapa global apresentado de susceptibilidade e potencial de subsidência da terra.

A escala de cores indica os intervalos de probabilidade classificados de muito baixo (VL) a
muito alto (VH), para cada pixel de resolução de 30 arcsec (1 km por 1 km no Equador). Os
polígonos hachurados em branco indicam países onde os dados de água subterrânea não
estão disponíveis, e a subsidência potencial inclui apenas informações sobre a
suscetibilidade. Veja mapas de outras regiões em materiais complementares.
Oitenta e seis por cento da população global exposta vive na Ásia
As áreas de subsidência potenciais ameaçam 1,2 bilhão de habitantes e 21% das principais
cidades do mundo, com 86% da população exposta vivendo na Ásia. Mesmo que mais
pesquisas ainda sejam necessárias para entender completamente o impacto global da
subsidência de terras, este trabalho estima que a exposição econômica atual à subsidência
potencial chega a US $ 8,17 trilhões, ou 12% do produto interno bruto global. Além disso,
a pesquisa indica que até 2040, estima-se que 635 milhões de habitantes viverão em áreas
propensas a inundações, onde o afundamento de terras pode aumentar o risco de
inundações. “Esses números fornecem uma primeira estimativa muito necessária da
exposição potencial global e dos danos causados pelo afundamento de terras”, diz Gilles
Erkens, especialista em afundamento de terras na Deltares e na Universidade de Utrecht.
Prevenção ou mitigação no contexto da mudança global
A pesquisa e o mapa global têm como objetivo aumentar a consciência global e informar
as autoridades públicas sobre este perigo de subsidência. Pode ajudar a compreender
melhor os fenômenos de subsidência, descobrir novas áreas de subsidência e orientar os
esforços de mitigação. “Planejadores de terras, gestores urbanos e autoridades de
recursos hídricos podem usar essas informações para prevenir ou mitigar o impacto do

aluimento de terras, especialmente no contexto da mudança global” afirma a Dra.
Herrera-García do IGME .
FONTE:https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34
FONTE:https://science.sciencemag.org/content/371/6524/34/tab-pdf

Líbano: Preparando-se e respondendo a crises de
emergência com vias de referência eficientes e
responsáveis
Este relatório enfoca as lacunas e os desafios nos caminhos de referência e coordenação
intersetorial, especificamente em Beirute, após a explosão de 4 de agosto de 2020, e
apresenta recomendações para melhorar o acesso a serviços multissetoriais de
comunidades vulneráveis. O documento olha para as tempestades de inverno que se
aproximam, que ocorrem todos os anos no Líbano e são susceptíveis de ver necessidades
ainda maiores este ano com o novo contexto de 2020, e defende o foco em referências
eficientes como uma medida de preparação a fim de abordar efetivamente as
necessidades holísticas de comunidades vulneráveis susceptíveis de serem afetadas pelas
tempestades.
O relatório conclui com as seguintes recomendações:








Os coordenadores de setor em locais geralmente afetados por tempestades de
inverno devem prestar atenção específica às referências, atribuindo pontos focais
para cada setor responsável por receber referências e garantindo um bom
conhecimento dos serviços entre os atores que operam especificamente nessas
áreas.
Parceiros para aproveitarem os momentos em que as operações de campo são
possíveis para se comunicarem ativamente com as comunidades sobre os serviços,
nomeadamente através da divulgação da linha direta, que tem se mostrado
bastante importante para viabilizar o acesso aos serviços.
Coordenação Interinstitucional para integrar reclamações e mecanismos de
feedback além do nível organizacional, para o nível setorial e / ou interinstitucional
para garantir a coleta de dados e canais de feedback semelhantes.
Parceiros contam com pontos focais da comunidade para continuar identificando e
acompanhando as pessoas enquanto trabalham remotamente.

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RIMS%20Nov%20report_2020.pdf

Saúde e ação climática: Resumo da política
Este resumo de política aborda como a mudança climática está ameaçando o progresso
geral feito na redução da carga global de doenças e lesões. A mudança climática tem um
sério impacto sobre a saúde e a vida humana. Ela ameaça os elementos básicos de que
todos precisamos para uma boa saúde e minará décadas de progresso na saúde
global. Neste artigo, vários caminhos pelos quais as mudanças climáticas podem afetar a
saúde são descritos em uma série de estruturas conceituais. Esses efeitos na saúde variam
de perda de bem-estar e produtividade a doenças e morte. As populações europeias não
serão poupadas - as alterações climáticas e os seus impactos não conhecem fronteiras.
Os resumos de política exigem ação urgente para deter as mudanças climáticas e lidar
com seus impactos, pois isso é parte integrante da implementação bem-sucedida dos
ODS. Ele define as seguintes prioridades de ação:





Promoção da governança e liderança para saúde e bem-estar;
Prevenção de doenças e abordagem dos determinantes da saúde;
Estabelecer lugares, ambientes saudáveis e comunidades resilientes;
Fortalecimento dos sistemas de saúde para cobertura universal de saúde.

FONTE:https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/397791/SDG-13-policy-brief.pdf

Relatório da pesquisa de saúde e mudanças climáticas da
OMS: acompanhando o progresso global
Este relatório apresenta os resultados globais da Pesquisa de Saúde e Mudanças
Climáticas 2017/2018, concluída pelos serviços nacionais de saúde. Atualizações regulares
sobre indicadores-chave de saúde e mudanças climáticas capacitam os formuladores de
políticas a fazer escolhas mais informadas para: avaliar a implementação de políticas e
planos, identificar lacunas nas evidências e compreender melhor as barreiras para
alcançar as prioridades de adaptação e mitigação da saúde.

Este relatório fornece um instantâneo vital do progresso geral que os governos fizeram no
campo da saúde e mudança climática até o momento, bem como uma visão sobre o
trabalho que resta para proteger suas populações dos impactos mais devastadores das
mudanças climáticas sobre a saúde.
Os Perfis de País de Saúde e Mudanças Climáticas da OMS CQNUMC, desenvolvidos em
colaboração com os serviços nacionais de saúde, são instantâneos baseados em dados dos
perigos climáticos e dos impactos esperados na saúde das mudanças climáticas que os
países enfrentam. Eles destacam as oportunidades de co-benefícios para a saúde das
ações de mitigação do clima e acompanham as respostas das políticas atuais em
nível nacional . O objetivo dos perfis é aumentar a conscientização sobre as ligações entre
saúde e clima e promover ações que melhorem a saúde e fortaleçam a resiliência dos
sistemas de saúde ao clima, ao mesmo tempo que reduzem as emissões de carbono.
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329972/WHO-CED-PHE-EPE-19.11eng.pdf?ua=1

Incêndios florestais australianos 2019-20: Explorando os
impactos de curto prazo na saúde
Este relatório examina os impactos de curto prazo na saúde dos incêndios florestais de
2019-20 - aqueles que se tornaram aparentes nos dias e semanas seguintes - com foco no
fornecimento de percepções a partir de dados de saúde. Compreender os impactos mais
imediatos e de curto prazo dos incêndios florestais na saúde física e mental pode ajudar a
garantir que os serviços de saúde estejam suficientemente equipados para lidar com eles
em qualquer futuro incêndio florestal.
Os resultados mostram um claro impacto na saúde respiratória do incêndio florestal de
2019-20, visto que houve um aumento claro nas apresentações de problemas
respiratórios durante a temporada de incêndios florestais e um grande aumento nas
vendas de inaladores para falta de ar correspondendo à propagação dos incêndios
florestais durante a temporada de incêndios florestais. Com relação às questões de saúde
mental, o estudo descobriu que mais da metade dos adultos australianos se sentiram
ansiosos ou preocupados logo após os incêndios florestais, e as ligações relacionadas ao
fogo florestal para a linha direta de apoio à crise Lifeline aumentaram.
FONTE:https://www.aihw.gov.au/getmedia/a14c3205-784c-4d81-ab49-a33ed4d3d813/aihw-phe276.pdf.aspx?inline=true

Adaptação e resiliência à seca: de saber como fazer
Este documento aborda a necessidade de uma mudança de paradigma em direção a uma
gestão de secas mais proativa e adaptativa em todo o Sudeste Asiático. O relatório
fornece a base de evidências para essas intervenções, incluindo a Declaração da ASEAN
sobre o Fortalecimento da Adaptação à Seca, recentemente adotada.
O relatório apresenta três linhas de política:
i) reduzir e prevenir; ii) preparar e responder; e iii) restaurar e recuperar. Pode ser usado
para a implementação de políticas e intervenções relacionadas à adaptação e resiliência à
seca. O documento tem como objetivo operacionalizar o caminho da política para reduzir
e prevenir os impactos negativos da seca por meio de iniciativas intersetoriais para
abordar o nexo água-alimento-energia.
O artigo conclui com três recomendações principais:





É importante incluir o nexo água-alimento-energia na adaptação à seca e no
processo de planejamento.
Profissionais de desenvolvimento multissetorial nos setores de água, energia, meio
ambiente e agricultura desempenham um papel muito importante no
desenvolvimento de decisões políticas sobre adaptação à seca.
A ferramenta Add-on é um instrumento fundamental no desenvolvimento de
evidências sobre os impactos sociais e econômicos da seca, a fim de orientar as
decisões políticas.

FONTE:https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledgeproducts/Adaptation%20and%20resilience%20to%20drought%20-from%20Know%20how%20to%20do%20how_final%20report.pdf

Danos comuns e reparo de roupas de proteção de pressão
positiva para laboratório BSL-4
O Vestuário de Proteção de Pressão Positiva (PPPC) é o equipamento de proteção pessoal
mais importante para o laboratório BSL-4 e uma barreira primária para evitar a exposição
a microorganismos patogênicos. No entanto, durante o processo de armazenamento,

utilização, desinfecção e inspeção, será inevitavelmente danificado em vários graus. PPPC
é caro; portanto, reparos eficazes se tornam um procedimento importante para prolongar
a vida útil do PPPC e garantir sua função de proteção. Este artigo analisou os danos
comuns no PPPC durante as operações laboratoriais de rotina do BSL-4 e forneceu planos
de reparo que podem ser usados como referências para usuários e pessoal de
manutenção.
Objetivo
O laboratório de nível 4 de biossegurança (BSL-4) é o nível BSL mais alto para pesquisa
com microorganismos patogênicos. Roupas de proteção contra pressão positiva (PPPC)
devem ser usadas por todo o pessoal do laboratório BSL-4 como barreira primária para
proteção pessoal [ [1] , [2] , [3] ]. BSL-4 PPPC é muito caro devido à sua estrutura
complicada e avaliações de segurança vigorosas [ 4 , 5] Portanto, o BSL-4 PPPC deve ser
bem conservado para evitar danos causados durante a utilização, armazenamento,
transporte, bem como no processo de desinfecção e inspeção. Enquanto isso, a renovação
eficaz e razoável dos PPPC danificados é importante para estender sua vida útil e para
garantir uma proteção segura. Este estudo analisou os danos do PPPC comumente
ocorridos durante o uso do PPPC no laboratório BSL-4, e fornece um plano de reparo
utilizando um método de selagem por calor de alta frequência para repará-los, que pode
servir de exemplo de referência para todos os usuários.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590053620300173?token=BE36DDAFBFA0D494580A
A912C2FEB35144F0CE60ED9BEE7ADA9CF16F8D4150BD8ECD6AA0F5246CBE54CB2583FEBF0F25

Uma estrutura de pesquisa de estratégia de biossegurança
global com implicações específicas para a China
Com a mudança ambiental acelerada, o desenvolvimento tecnológico e a globalização
socioeconômica, o potencial para crises de biossegurança em muitos países se intensificou
e as fontes de danos se tornaram mais extensas. Usando uma ferramenta de análise de
literatura visual, analisamos mapas de conhecimento de estratégia de biossegurança de
autores individuais, instituições e palavras-chave na literatura publicada entre 2009 e
2019. Nossos resultados refletiram os pontos críticos de pesquisa, fronteiras e tendências
futuras neste campo e demonstraram a necessidade e urgência de fortalecer a pesquisa
em estratégia de biossegurança. Nossos resultados mostraram, primeiro, que os grupos
de pesquisa em estratégia de biossegurança estão fortemente concentrados e
amplamente dispersos e já possuem um grupo de representantes-chave de
pesquisa; segundo, embora a cooperação entre os países seja relativamente próxima, as

instituições de pesquisa nodal neste campo são relativamente dispersas e a cooperação
entre elas não é forte; e terceiro, "biossegurança", "infecção", "biossegurança" e
"estratégia", entre outros, são palavras-chave de alta frequência usadas por muitas
publicações acadêmicas recentes, enquanto "tuberculose", "invasão biológica" e
"nanopartícula" são palavras-chave que denotam as fronteiras da atividade de
pesquisa. Em vista disso, a China deve se concentrar em acelerar a introdução de leis e
regulamentos de biossegurança em nível nacional nos anos seguintes; aumentar a
supervisão de biossegurança; melhorar os sistemas de resposta a perigos
biológicos; fortalecimento da cooperação e inovação entre instituições de
pesquisa; melhorar os mecanismos de revisão de pesquisa científica; e fortalecimento da
pesquisa de avaliação de risco biotecnológico.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2588933819300275?token=0F61D28E8C24DD29AB39
AB792E302AD3CB4DADB7F06B455548F61F51F349632F7CBB43F24A9D54F491B931C821A64938

Avaliação de risco de laboratório de biossegurança
A avaliação de riscos laboratoriais de biossegurança é um trabalho dinâmico e
sistemático. O escopo da avaliação envolve a avaliação de riscos microbianos patogênicos,
atividades experimentais, instalações e equipamentos, pessoal, métodos experimentais,
etc. O método de avaliação de quatro níveis para microrganismos patogênicos é usado
para avaliação de risco. O risco de exposição ao aerossol é o mais comum em atividades
experimentais. Instalações e equipamentos são a base para a operação segura dos
laboratórios de biossegurança. As avaliações de risco de biossegurança laboratorial devem
ser realizadas regularmente para garantir a operação segura do laboratório.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2588933818300165?token=8D883D2D2E5EC1DAC300
12ADD5C680930A39624D2A18CE966A6532FB62A789A129D36497EA41525B8E449C695776531D
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