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Defesa Civil ajuda municípios a se tornarem Cidades
Resilientes

A Defesa Civil de Campinas promove, na tarde desta terça-feira, dia 18 de maio, mais uma
capacitação para a adesão à iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030. Participarão
representantes dos municípios Joanópolis, Pedreira e Artur Nogueira.
O objetivo é ensinar aos gestores os passos para a adesão e para o desenvolvimento e
implantação de uma cidade resiliente. As orientações abrangem a identificação de riscos de
desastres e a implantação de estratégias para minimizar os efeitos que esses riscos possam causar
na população.

A iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 (MCR 2030) visa assegurar que os municípios se
tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos
objetivos globais.
No início do mês de maio, a Defesa Civil fez a mesma capacitação com os gestores das cidades de
Itatiba, Valinhos , Jundiaí, Amparo, Monte Mor e Serra Negra do Norte (do Estado do Rio Grande
do Norte).
FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40532

Do risco à resiliência: uma abordagem de equidade para
COVID-19
Mensagem da Diretora de Saúde Pública do Canadá
A pandemia COVID-19 está causando um profundo impacto na saúde e no bem-estar
social e econômico das pessoas no Canadá e em todo o mundo. Isso levou a mudanças
fundamentais em nossas vidas diárias. Infelizmente, muitos canadenses experimentaram
suas trágicas consequências, incluindo o sofrimento e a perda de entes queridos,
empregos e meios de subsistência perdidos e conexões sociais e isolamento reduzidos.
Embora a pandemia COVID-19 afete a todos nós, os impactos na saúde têm sido piores
para idosos, trabalhadores essenciais, populações racializadas, pessoas com deficiências e
mulheres. Precisamos melhorar as condições de saúde, sociais e econômicas dessas
populações para alcançar a equidade na saúde e proteger a todos nós da ameaça do
COVID-19 e de futuras pandemias.
É por isso que, neste ano, o foco do meu relatório anual é compreender as
consequências mais amplas do COVID-19 e oferecer soluções baseadas em
evidências. Os dados apresentados neste relatório cobrem o período de janeiro a agosto
de 2020.
É importante não perdermos de vista o quanto avançamos em nossos esforços para
compreender e controlar esse vírus. Olhando para o início deste ano, lembro-me da
situação sem precedentes que enfrentamos. No início da crise, com dados e pesquisas
limitados sobre o vírus, os governos em todos os níveis em todo o país implementaram
amplas medidas de saúde pública e tiveram sucesso em achatar a curva. Os canadenses
procuraram verificar os vizinhos ou organizar entregas de mantimentos para aqueles que
deveriam se isolar após retornar do exterior. A indústria e as empresas canadenses

adaptaram rapidamente seus serviços e reequiparam sua fabricação para os
equipamentos e suprimentos necessários.
Mas nosso trabalho em conjunto ainda não acabou, devido ao baixo nível de imunidade
da população. No momento da finalização deste relatório, os casos de COVID-19 estavam
mais uma vez começando a aumentar em todo o país após um período de aumento das
interações sociais. Ainda assim, temos mais conhecimento agora sobre como reduzir a
propagação de vírus, mais ferramentas para detectar casos, rastrear contatos e oferecer
suporte ao isolamento e quarentena. Sabemos mais sobre as manifestações clínicas da
COVID-19 e somos mais capazes de tratar aqueles que estão gravemente
enfermos. Sabemos que devemos continuar a seguir os conselhos de saúde pública e
proteger as pessoas de alto risco, ao mesmo tempo que atendemos aos impactos
humanos, sociais e econômicos que nossas comunidades estão sofrendo. Não existem
soluções fáceis e escolhas difíceis permanecem nos próximos meses.
A pandemia COVID-19 sacudiu nossa consciência coletiva ao reconhecer que a equidade é
vital para garantir a segurança da saúde.
Isso significa incorporar uma abordagem de equidade em saúde para a preparação,
resposta e recuperação de uma pandemia. Ela depende da liderança em todos os níveis,
do compromisso de todos os canadenses e do apoio de um forte sistema de saúde
pública.
Resumindo: ninguém está protegido até que todos estejam protegidos .
Dra. Theresa Tam
Diretora de Saúde Pública do Canadá
Sobre este relatório
FONTE:https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officerreports-state-public-health-canada/from-risk-resilience-equity-approach-covid-19.html

Como a pandemia está conectando a conservação
ambiental e a saúde pública
A pandemia de COVID-19 trouxe à luz global como as doenças infecciosas originadas em
animais podem ter efeitos devastadores em humanos, algo que os pesquisadores já
sabem há muito tempo.

Na linha de frente dessa pesquisa estava o PREDICT, um programa de pesquisa
epidemiológica financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional . Fundada em 2009 no rastro da gripe aviária H5N1, a PREDICT se
concentrou na identificação e combate a doenças zoonóticas causadas por patógenos que
saltam de animais para humanos.
“É difícil dizer que você está fazendo saúde global se não o fizer através de uma lente de
saúde planetária.”
- Jonathan Jennings, diretor executivo, Health in Harmony
O programa, que foi encerrado pelo governo do ex-presidente Donald Trump,
identificou mais de 1.000 vírus e treinou equipes em mais de 60 laboratórios
estrangeiros, incluindo o laboratório em Wuhan, China, que identificou o SARS-CoV-2, o
vírus que causa o COVID-19. Seu trabalho destacou a importância dos programas de
alerta precoce que envolvem epidemiologistas e veterinários para examinar os tipos de
interação entre humanos e animais que os pesquisadores acreditam ter levado à
pandemia.
Essas interações só estão aumentando à medida que os humanos degradam os sistemas
naturais a taxas que afetam todas as dimensões da saúde humana. A atividade humana
está levando as pessoas e a vida selvagem a uma proximidade maior do que nunca: 40%
da superfície da terra agora é usada para plantações e pastagens, metade de todas as
florestas tropicais e temperadas foram derrubadas e o gado representa 60% da biomassa
total de todos os mamíferos. Tudo isso está levando a um surto de doenças zoonóticas . E
pesquisas mostram que essas tendências podem impulsionar a maioria das ameaças
globais à saúde nos próximos anos.
Entre os formuladores de políticas, financiadores e profissionais, há um crescente
reconhecimento de que é impossível salvaguardar a saúde humana sem proteger os
sistemas naturais. Muitos estão pedindo uma maior adoção de uma abordagem
colaborativa chamada saúde planetária.

“É difícil exagerar a maneira como estamos excluindo a vida no planeta e transformando
esses sistemas”, disse Samuel Myers, principal pesquisador da Escola de Saúde Pública de
Harvard e diretor da Planetary Health Alliance . “E é a urgência daquele momento,
daquelas curvas exponenciais sobre as quais estamos sentados, que explica o surgimento
do campo da saúde planetária agora.”

Rompendo silos
O campo da saúde planetária tomou forma há cerca de cinco anos. A pandemia o tornou
mais relevante do que nunca - e cientistas como Myers estão pressionando para que se
torne mais popular.
Embora os profissionais que trabalham com conservação ambiental e saúde pública
tenham tradicionalmente trabalhado em paralelo, os impactos da destruição ambiental na
saúde estão forçando-os a sair de seus silos.
“Essas duas comunidades, por causa da escala da atividade humana globalmente,
realmente se tornaram as duas faces da mesma moeda”, disse Myers na semana passada
no Prescription for Progress , o evento anual da Devex sobre parcerias globais de
saúde. “Não podemos realmente pensar em um sem pensar no outro.”
A pesquisa apoia cada vez mais a conexão entre conservação ambiental e saúde pública.
Por exemplo, um estudo publicado no The Lancet no mês passado modelou as
implicações para a saúde pública de países que se alinham com o Acordo de Paris da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2015 . Ele conclui que
políticas de mitigação bem elaboradas em uma gama de setores - incluindo energia,
ambiente construído, alimentos e agricultura e transporte - resultam em um ar mais
limpo, melhores moradias, melhores dietas, aumento da atividade física e, portanto,
menos mortes.
A poluição do ar pode ser responsável por quase 1 em cada 5 mortes em todo o mundo,
quase o dobro das estimativas anteriores, descobriu outro estudo. A redução da poluição
do ar é talvez a intervenção ambiental mais direta, com benefícios significativos para a
saúde pública.

Uma organização que trabalha para lidar com o problema urgente da poluição do ar é
a AirQo , que coleta e analisa dados de qualidade do ar em Uganda usando uma rede de
sensores de baixo custo. Os usuários podem visualizar a qualidade do ar em sua área em
um aplicativo de smartphone.
“Você não pode gerenciar o que não pode medir”, disse Deo Okure, cientista de qualidade
do ar da AirQo. A AirQo vê seu trabalho em Uganda como um modelo para apoiar o ar
puro para cidades em toda a África.

Uma abordagem de 'uma saúde'
A pandemia também destacou a importância de “ uma saúde ”, uma abordagem
transdisciplinar dentro da saúde planetária que reconhece as interconexões entre
pessoas, animais, plantas e seu ambiente compartilhado.
Especialistas argumentam que a abordagem pode detectar doenças zoonóticas na origem,
a fim de criar programas para contê-las.
“Só podemos prevenir futuras pandemias com uma abordagem integrada de Uma Saúde
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compartilhamos”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde , no mês passado em uma reunião da Organização Mundial para Saúde
Animal .
Uma saúde era mais um ideal acadêmico até que o PREDICT o trouxe para o mundo real,
há mais de uma década, disse Jonna Mazet, diretora executiva do One Health Institute
da Universidade da Califórnia, Davis School of Veterinary Medicine, que atuou como
diretora global do PREDICT durante 10 anos.
O Projeto Virome Global é um novo programa que pode servir como um catalisador para
que os países continuem trabalhando juntos, disse Mazet. Fundado em 2018, tem como

objetivo identificar centenas de milhares de vírus na vida selvagem em todo o mundo em
um esforço para impedir futuras pandemias.
Outro grupo que vê o COVID-19 como uma razão para aumentar as abordagens de saúde
planetária é o Health in Harmony , uma organização internacional sem fins
lucrativos. Enquanto estudava orangotangos há mais de uma década, o fundador do
grupo, Dr. Kinari Webb, aprendeu que um dos principais motivos pelos quais as pessoas se
voltaram para a extração ilegal de madeira em Bornéu, na Indonésia, perto do Parque
Nacional Gunung Palung, foi porque precisavam pagar por assistência médica.
Ela passou a estabelecer a organização, que colabora com as comunidades da floresta em
busca de cuidados de saúde de qualidade e treinamento em agricultura sustentável em
troca da proteção da floresta.
“A crise do coronavírus é talvez o maior alerta que já tivemos para o fato de que deixar
de levar a natureza em consideração coloca nossa saúde em perigo”, escreveu Webb em
um editorial recente .
Muitas organizações de conservação retardaram seu trabalho no início da pandemia, não
vendo a conexão entre a saúde ambiental e a saúde humana, disse Ashley Emerson,
diretora do programa Health in Harmony.
“O que vimos é um aumento nos incêndios, agricultura de corte e queima,
desmatamento”, disse ela. “As pessoas são privadas de seus recursos típicos, então se
voltam para o recurso mais precioso, que é a floresta.”
Em resposta, Alam Sehat Lestari , parceira da ONG indonésia da Health in
Harmony, elaborou um “pacote de estímulo à floresta tropical” para as populações
vulneráveis, oferecendo-lhes opções para evitar que voltem à atividade madeireira.

Alto risco

A comunidade de desenvolvimento internacional passou muito tempo trabalhando em
silos, disse Jonathan Jennings, diretor executivo da Health in Harmony. As organizações
globais de saúde devem, no mínimo, estar sintonizadas com os determinantes ecológicos
da saúde.
“É difícil dizer que você está promovendo a saúde global se não o fizer através das lentes
da saúde planetária”, disse ele.
A destruição ambiental afeta todas as dimensões da saúde - seja saúde mental global,
exposição a doenças infecciosas, doenças transmitidas por vetores, pandemias, poluição
do ar e sistemas alimentares e doenças não transmissíveis, disse Myers da Planetary
Health Alliance.
“O que está em jogo é o futuro da humanidade e da civilização”, disse ele. “E isso porque
estamos transformando nossos sistemas naturais em uma escala e ritmo inconsistentes
com a saúde e o bem-estar humanos.”
“Precisamos de uma transição fundamental na forma como vivemos na Terra”, continuou
Myers. “Sistemas alimentares, ambiente construído, sistemas de energia, economia
circular. Precisamos realmente mudar a forma como vivemos, de modo que todos os
setores de desenvolvimento são relevantes ”.
Esta área de foco, apoiada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas,
explora como as mudanças climáticas e outros desequilíbrios planetários impactam a
tendência crescente da desigualdade humana e vice-versa. Visite a página Foco em:
Pessoas e o Planeta para mais informações.
FONTE:https://www.devex.com/news/how-the-pandemic-is-connecting-environmental-conservation-andpublic-health-99127

A iniciativa Epidemic Intelligence from Open Sources
(EIOS)
A iniciativa Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) é uma colaboração única
entre várias partes interessadas da saúde pública em todo o mundo. Ele reúne iniciativas,
redes e sistemas novos e existentes para criar uma abordagem unificada para todos os
perigos, Uma Saúde para detecção precoce, verificação, avaliação e comunicação de
ameaças à saúde pública usando informações publicamente disponíveis. A criação de uma
comunidade de prática para inteligência de saúde pública (PHI) que inclui EstadosMembros, organizações internacionais, institutos de pesquisa e outros parceiros e
colaboradores está no centro da iniciativa; salvar vidas por meio da detecção precoce de
ameaças e subsequente intervenção é seu objetivo final.
A comunidade de prática EIOS é apoiada por um sistema EIOS em evolução, que não
apenas conecta outros sistemas e atores - incluindo ProMED , HealthMap e a Rede Global
de Inteligência de Saúde Pública (GPHIN) - mas também promove e catalisa o
desenvolvimento colaborativo novo e inovador. O sistema EIOS baseia-se em uma
colaboração de longa data entre a OMS e o Centro Comum de Pesquisa (JRC)da Comissão
Europeia (CE) para desenvolver um sistema de inteligência de saúde pública e responder à
necessidade de uma iniciativa global para reunir esforços de PHI. A iniciativa EIOS se
beneficia da experiência adquirida no projeto Early Alerting and Reporting (EAR) da Global
Health Security Initiative (GHSI) e se baseia na experiência do Sistema de Detecção e
Avaliação de Risco (HDRAS) e MEDISYS / Europe Media Monitor , todos dos quais foram
desenvolvidos pelo JRC. Tem como objetivo consolidar uma ampla gama de esforços e
plataformas para construir uma comunidade de PHI forte apoiada por sistemas e
estruturas de PHI robustos, harmonizados e padronizados em organizações e jurisdições.
Em setembro de 2017, a OMS aceitou a liderança do EIOS no âmbito do Programa de
Emergências de Saúde (WHE) com uma estrutura de governança envolvendo várias partes
interessadas. O Grupo de Coordenação é formado por doze organizações, redes e órgãos
governamentais com mandato de dois anos.
EMERGÊNCIA COVID-19
O sistema EIOS pegou o primeiro artigo relatando sobre um cluster de pneumonia em
Wuhan às 03h18 (UTC) em 31 de dezembro de 2019 e experimentou um aumento imenso

no volume de dados desde então. Ao final de 2020, o sistema EIOS havia etiquetado 26,3
milhões de artigos com a categoria Coronavirus, o que corresponde a cerca de 85% dos
quase 31 milhões de artigos que foram importados pelo sistema ao longo do ano. Isso
representa um aumento de seis vezes em relação aos 5 milhões de artigos que o sistema
ingeriu em todo o ano de 2019 - um claro testemunho da inigualável enxurrada de
informações que acompanhou a pandemia COVID-19 e um enorme desafio para os
profissionais que trabalham em inteligência de saúde pública.
Ajudar a classificar este imenso volume de informações e disponibilizá-las a especialistas
em todo o mundo é, portanto, uma prioridade para a iniciativa EIOS. Desde o início do
surto, os membros da comunidade EIOS têm trabalhado em adições ao sistema para
ajudar a gerenciar o volume sem precedentes de artigos, procurando maneiras
aprimoradas de filtrar, contextualizar e visualizar todo o conteúdo que chega.
O painel de contagem de casos e mortes do COVID-19 permite a visualização da
progressão do surto ao longo do tempo por meio de contagens de casos e mortes
relatados do COVID-19 com base em diferentes agregações geográficas. O que torna este
aplicativo único é que ele apresenta as contagens conforme relatadas por diferentes
fontes lado a lado, ajudando os analistas a identificar diferenças de relatórios e solicitando
investigações adicionais quando apropriado. Atualmente, o aplicativo exibe dados da
OMS, da Universidade Johns Hopkins, do Centro Europeu para Prevenção e Controle de
Doenças e Worldometer e verifica automaticamente se há atualizações a cada cinco
minutos.
O Mapa de Notícias COVID-19 é uma das aplicações que foi desenvolvida com colegas do
JRC para visualizar algumas das informações que chegam através do EIOS. Ele exibe as
manchetes e trechos dos dez artigos mais recentes que o sistema identificou como
relacionados ao COVID-19 em seus idiomas originais. Ele percorre cada item de notícias
antes de ser atualizado e reiniciado o ciclo e é projetado para exibição em Centros de
Operação de Emergência (EOCs).
FONTE:https://www.who.int/initiatives/eios

Recuperação de comércio global após crise da Covid19 atinge nível recorde
Segundo novo relatório, crescimento em 2021 deve ser cerca de 16%; melhora é
impulsionada por comércio de bens, que superam transações de serviços; exportações
da China continuam liderando.
A recuperação do comércio global da crise de Covid-19 atingiu um recorde no primeiro
trimestre de 2021, com um aumento anual de 10% e um crescimento trimestral de 4%.
A informação faz parte da Atualização de Comércio Global publicada esta quartafeira pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Unctad.
Recuperação
Segundo a agência, a recuperação continuou sendo amplamente impulsionada pelo
comércio de bens. Em contraste, o comércio de serviços continua ficando para trás.
Espera-se que a recuperação continue no segundo trimestre de 2021, com o valor do
comércio global de bens e serviços estimado em US$ 6,6 trilhões.
Esse valor é equivalente a um aumento anual de cerca de 31% em relação ao ponto mais
baixo de 2020 e de cerca de 3% em relação aos níveis pré-pandêmicos de 2019.
Estimativas
Para o total de 2021, a Unctad prevê um crescimento do comércio de cerca de 16%.
A agência afirma, no entanto, que a perspectiva positiva depende em grande parte da
redução das restrições, de uma tendência positiva persistente nos preços das
commodities, das restrições gerais de políticas protecionistas e de condições
macroeconômicas e fiscais favoráveis.
Segundo o relatório, a recuperação do comércio continua desigual, especialmente entre
os países em desenvolvimento, com as exportações do Leste Asiático se
recuperando bastante mais rápido.
As economias da região também estão por trás da recuperação do comércio entre os
países em desenvolvimento, conhecido como comércio Sul-Sul. Quando os números do
comércio das economias em desenvolvimento do Leste Asiático são excluídos, o comércio
Sul-Sul permanece abaixo da média.
Países
Entre as principais economias, as exportações da China continuam registrando forte
aumento em relação às médias de 2020, mas quando comparadas aos níveis de antes da
pandemia.

Em contraste, as exportações da Rússia permanecem abaixo das médias de 2019.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1751042

Novo coronavírus detectado em pacientes no hospital da
Malásia; A fonte pode ser cães
Nos últimos 20 anos, novos coronavírus surgiram de animais com notável
regularidade. Em 2002, o SARS-CoV saltou de civetas para as pessoas. Dez anos depois,
MERS emergiu de camelos. Então, em 2019, o SARS-CoV-2 começou a se espalhar pelo
mundo.
Para muitos cientistas, esse padrão aponta para uma tendência perturbadora: os surtos
de coronavírus não são eventos raros e provavelmente ocorrerão a cada década ou
mais.
Agora, os cientistas estão relatando que descobriram o que pode ser o coronavírus mais
recente a saltar de animais para pessoas. E vem de uma fonte surpreendente: cães.
Quando a pandemia COVID-19 explodiu pela primeira vez, o Dr. Gregory Gray começou a
se perguntar se poderia haver outros coronavírus já deixando as pessoas doentes e
ameaçando desencadear outro surto.
O problema era que ele não tinha uma ferramenta para procurá-los. O teste para COVID19, diz ele, é extremamente limitado. Ele informa se um determinado vírus - SARS-CoV-2 está presente no trato respiratório de uma pessoa e nada mais.
"Os diagnósticos são muito específicos. Eles geralmente se concentram em vírus
conhecidos", diz Gray , epidemiologista de doenças infecciosas do Instituto de Saúde
Global da Duke University.
Então ele desafiou um estudante de graduação em seu laboratório, Leshan Xiu, a fazer um
teste mais poderoso - um que funcionasse como um teste COVID-19, mas pudesse
detectar todos os coronavírus, mesmo os desconhecidos.
Xiu não apenas aceitou o desafio, mas a ferramenta que ele criou funcionou melhor do
que o esperado.
No primeiro lote de amostras testadas no ano passado, Gray e Xiu encontraram evidências
de um coronavírus totalmente novo associado à pneumonia em pacientes hospitalizados -

principalmente em crianças. Este vírus pode ser o oitavo coronavírus conhecido por causar
doenças em pessoas, informou a equipe na quinta-feira na revista Clinical Infectious
Diseases .
As amostras vieram de pacientes de um hospital em Sarawak, Malásia, colhidos por um
colaborador em 2017 e 2018. "Eram esfregaços nasais profundos, como os médicos
coletam com os pacientes do COVID-19", diz Gray.
Com muitos vírus disponíveis, a Vlasova conseguiu decodificar seu genoma. A partir das
sequências de genes do vírus, ela pôde ver que o vírus provavelmente infectou gatos e
porcos em algum momento. Mas provavelmente saltou diretamente dos cães para as
pessoas. "A maior parte do genoma era coronavírus canino", diz ela.
Então ela encontrou uma pista perturbadora sobre o futuro do vírus. "Nós descobrimos
uma mutação muito, muito única - ou exclusão - no genoma", diz Vlasova. Essa deleção
específica, diz ela, não está presente em nenhum outro coronavírus canino conhecido,
mas é encontrada em outro lugar: nos coronavírus humanos. "É uma mutação muito
semelhante a uma encontrada anteriormente no coronavírus SARS e nas [versões do]
SARS-CoV-2 ... [que apareceu] logo após sua introdução na população humana", diz
Vlastova.
Essa exclusão, ela acredita, ajuda o vírus canino a infectar ou persistir dentro dos
humanos. E pode ser uma etapa fundamental necessária para que os coronavírus entrem
nas pessoas.
"Aparentemente, a exclusão está de alguma forma associada à adaptação [do vírus]
durante esse salto do animal para o humano", diz ela.
Ao todo, esses dados genéticos sugerem que Vlasova e seus colegas estão pegando esse
novo coronavírus no início de sua jornada nas pessoas, enquanto ele ainda está tentando
descobrir como infectar as pessoas de forma eficiente - e possivelmente, antes que possa
se espalhar de pessoa para pessoa e desencadear um grande surto.
"Ainda não há evidências de transmissão de humano para humano", disse o
virologista Xuming Zhang, da Universidade de Arkansas para Ciências Médicas. Mas não se
sabe como esses pacientes foram infectados com o vírus ou se tiveram contato direto com
animais infectados
Zhang estudou coronavírus por mais de 30 anos. Ele acha que é muito cedo para chamar
esse novo vírus de patógeno humano. “Como os autores têm o cuidado de dizer em seu
artigo, eles não provaram o que é chamado de postulados de Koch ”, diz ele. Ou seja,
Vlasova, Gray e colegas não mostraram que o novo coronavírus causa pneumonia; até
agora, só foi associada à doença.
“Para fazer isso, estritamente, eles precisam injetar o vírus em humanos e ver se ele
reproduz a doença”, diz. "Claro [por razões éticas], não podemos fazer isso."

Em vez disso, diz Zhang, eles podem verificar o quão comum o vírus é em pacientes com
pneumonia em todo o mundo - e eles podem testar para ver se ele faz ratos ou outro
animal ficarem doentes.
Mesmo assim, Zhang diz que não ficaria surpreso se esse vírus canino fosse, de fato, um
novo patógeno humano. Ele acha que quanto mais os cientistas procuram coronavírus
desconhecidos em pacientes com pneumonia, mais eles vão encontrar. "Acredito que
existam muitos animais [coronavírus] por aí que podem se transmitir aos humanos."
E para impedir uma futura pandemia de coronavírus, diz ele, os cientistas precisam fazer
mais testes em pessoas e procurar essas infecções estranhas e ocultas - antes que se
tornem um problema.
FONTE:https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/05/20/996515792/a-newly-identifiedcoronavirus-is-making-people-sick-and-it-s-coming-fromdogs?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=b68a41bc5f-briefing-dy20210520&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-b68a41bc5f-46140994

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab456/6278597

As implicações do Acordo de Paris para a saúde pública:
um estudo de modelagem
Contribuições nacionalmente determinadas (NDCs) servem para cumprir as metas do
Acordo de Paris de permanecer “bem abaixo de 2 ° C”, o que também poderia render cobenefícios de saúde substanciais no processo. No entanto, os compromissos existentes do
NDC são inadequados para atingir esse objetivo. Colocar a saúde como o foco principal
dos NDCs pode representar uma oportunidade para aumentar a ambição e realizar cobenefícios para a saúde. Modelamos cenários para analisar os co-benefícios de saúde dos
NDCs para o ano de 2040 para nove países representativos (ou seja, Brasil, China,
Alemanha, Índia, Indonésia, Nigéria, África do Sul, Reino Unido e EUA) que foram
selecionados para seus contribuição para as emissões globais de gases de efeito estufa e
sua influência global ou regional.
Métodos
Modelando os setores de energia, alimentação e agricultura e transporte, e mortalidade
relacionada a fatores de risco de poluição do ar, dieta e atividade física, analisamos os cobenefícios para a saúde dos PADs existentes e políticas relacionadas (ou seja, o cenário
das vias atuais) para 2040 em nove países ao redor do mundo. Comparamos esses co-

benefícios de saúde com dois cenários alternativos, um consistente com a meta do Acordo
de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ou seja, o cenário de caminhos
sustentáveis), e um alinhado com o cenário de caminhos sustentáveis, mas também
colocando a saúde como um foco central das políticas (ou seja, a saúde em todos os
cenários de políticas climáticas).
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2820%2930249-7

Percepções contemporâneas de risco de inundação na
Inglaterra: implicações para a previsão da gestão de risco
de inundação
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a gestão contemporânea de risco de
inundação (FRM) na Inglaterra por meio de uma abordagem de estudo de caso
qualitativo em Wainfleet All Saints no Condado de Lincolnshire, que experimentou
inundações sem precedentes em junho de 2019. Embora a Inglaterra tenha
experimentado grandes inundações que datam de milhares de anos, o perigo está
aumentando em frequência e intensidade, exacerbado por riscos climáticos com
consequências potencialmente graves. Apesar das tentativas de mitigar os riscos
climáticos (manifestados por meio de inundações recorrentes), de acordo com as agendas
internacionais de redução do risco de desastres, os impactos / efeitos das inundações
continuam a aumentar na Inglaterra. Isso se deve em parte à negligência em inculcar as
percepções contemporâneas de risco de inundação (FRP) nas estratégias de gestão de
risco climático (CRM).
As principais conclusões revelam que as inundações de junho de 2019 tiveram impactos
tangíveis e intangíveis para a comunidade afetada, com efeitos terríveis. Desafios para
CRM revelaram problemas em torno de financiamento limitado; O potencial das
mudanças climáticas para aumentar o risco de enchentes e a baixa percepção da
comunidade sobre seus próprios riscos refletidos na falta / falta de preparação para as
enchentes contemporâneas. A resposta de várias agências às enchentes de junho de 2019
foi considerada positiva, embora com algumas preocupações. Este artigo destaca a
relevância de incluir continuamente o FRP contemporâneo nas estratégias de CRM,
especialmente para aumentar a participação e o envolvimento da comunidade na
mitigação de seus próprios riscos.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096321000462?via%3Dihub

Gestão de risco de inundação na Inglaterra
Parte de uma revisão abrangente da gestão de risco de inundação em economias
maduras, este relatório analisa o sistema na Inglaterra, onde a aceitação de seguros é alta
e as mudanças climáticas são levadas em consideração. Ele descobre que o sistema atual
está em transição, com o foco mudando para a resiliência a inundações; no entanto, o
progresso é lento e mais precisa ser feito para incentivar a redução de risco e evitar a
dependência excessiva da proteção estrutural e da disponibilidade futura de seguro.
FONTE:https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/flood-risk-management-england.pdf
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