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A ligação entre a perda de biodiversidade e o aumento da
propagação de doenças zoonóticas
Nas últimas décadas, uma variedade de doenças infecciosas fatais teve origens zoonóticas.
As ligações entre hosts, vetores, parasitas e patógenos podem ser influenciados por uma
infinidade de fatores como biodiversidade, vida selvagem e uso da terra.
Altos níveis de biodiversidade podem ser uma fonte potencial de patógenos transmissão,
mas a perda de biodiversidade também pode promover a transmissão aumentando o
número de hospedeiros competentes para um patógeno.
A conservação da biodiversidade reduz o risco de doenças zoonóticas quando fornece
habitats adicionais para espécies e reduz o contato potencial entre animais selvagens,
gado e humanos.
Além disso, o gerenciamento de hospedeiros e vetores é uma opção viável.
Outras medidas cruciais incluem a restrição e higiene controle do comércio de animais
selvagens, considerando as necessidades de povos indígenas e comunidades locais.
Cada caso requer uma avaliação da melhor maneira de reduzir o risco ao considerar as
implicações para outras funções do ecossistema ou Serviços.
Este documento foi fornecido pelo Departamento de Política para Políticas Econômicas,
Científicas e de Qualidade de Vida a pedido de a comissão de Meio Ambiente, Saúde
Pública e Alimentação Segurança (ENVI).

FONTE:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_E
N.pdf

É hora de uma Autoridade Global de Saúde da Vida
Selvagem
A pandemia COVID-19 revelou quão vulneráveis somos a doenças emergentes e expôs a
falta de supervisão, vigilância e gestão da saúde da vida selvagem em todo o
mundo. Nossa perturbação do mundo natural e o crescimento das populações de
humanos e animais domésticos estão aumentando o contato com espécies selvagens e
novas infecções emergentes. Para ajudar a prevenir o surgimento futuro de novos
patógenos e surtos de doenças zoonóticas conhecidas *, a comunidade global deve
designar uma autoridade global para doenças da vida selvagem e fortalecer as
capacidades de monitorar e gerenciar os riscos de doenças, argumentam membros do
Grupo de Especialistas em Saúde da Vida Selvagem da IUCN SSC.
Os coronavírus não são novos. O SARS-CoV-2, o vírus responsável pela doença COVID-19,
está entre o grupo de coronavírus que existe entre os humanos há centenas de milhares
de anos. Porém, algo mudou. Alterações no uso da terra e na produção de alimentos de
origem animal, além do comércio de animais selvagens, estão entre as causas de doenças
emergentes, aumentando a taxa em que novos patógenos se tornam ameaças à saúde
pública. Além disso, a estabilidade anterior nos ecossistemas que reduzia a probabilidade
de eventos de transbordamento agora está diminuindo.
Embora a maioria das novas doenças que afetam os humanos tenham suas raízes na
natureza, a frequência de seu surgimento tem se acelerado nas últimas décadas. Algumas
dessas doenças são zoonoses que são mantidas em populações de animais selvagens e
transmitidas diretamente aos humanos; por exemplo, Lassa Fever e vírus Marburg. Outra
categoria de patógenos evoluiu da vida selvagem e se adaptou para se espalhar e ser
sustentada por humanos, como sarampo, caxumba e HIV - e aparentemente também os
vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).
O ponto preciso em que o vírus mudou e se estabeleceu em humanos não foi confirmado
para COVID-19. Para evitar catástrofes futuras para humanos, animais domésticos e vida
selvagem, é fundamental que melhoremos nossa compreensão dos mecanismos, caminhos
e causas de tais eventos .
Experimentamos três grandes eventos de emergência da família do coronavírus em
populações humanas em 17 anos, com a epidemia de SARS em 2003; a Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS) detectada pela primeira vez em 2012
(aparentemente adquirida de camelos domésticos); e a atual crise global, que parece ter
começado em 2019. O ponto preciso em que o vírus mudou e se estabeleceu em

humanos não foi confirmado para SARS ou COVID-19. Quando o hospedeiro animal de um
vírus ou seu mecanismo de evolução em humanos é desconhecido, pode ser
extremamente difícil prever ameaças de epidemia ou pandemia. Para evitar catástrofes
futuras para humanos, animais domésticos e vida selvagem, é, portanto, fundamental que
melhoremos nossa compreensão dos mecanismos, vias e motivadores de tais eventos e
desenvolvamos sistemas internacionais e nacionais para avaliar e reduzir os riscos de
doenças emergentes em sua origem.
No momento, não há agência intergovernamental com mandato para supervisionar a
saúde da vida selvagem, e a responsabilidade fragmentada em nível de país significa que
essa tarefa normalmente recai entre o meio ambiente e os serviços veterinários. Além
disso, um relatório do Banco Mundial publicado em 2012 apontou para os países
extremamente baixos ou inexistentes de investimento em serviços de saúde para a vida
selvagem, uma deficiência que continua generalizada hoje. Como resultado, os déficits na
supervisão, vigilância e gestão da saúde da vida selvagem deixam o mundo cronicamente
vulnerável a doenças emergentes da natureza. Portanto, pedimos a designação de uma
autoridade global para doenças da vida selvagem para promover o desenvolvimento das
capacidades dos países para gerenciar ameaças de doenças de e para animais selvagens,
incluindo a interface entre as populações humanas, animais domésticos e selvagens .
Tal agência forneceria orientação e investimento para a saúde da vida selvagem nos níveis
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial para a Saúde Animal
(OIE) fornecem aos países nos domínios da saúde humana e animal doméstico,
respectivamente. Essa autoridade precisaria trabalhar em estreita colaboração com os
atores estabelecidos no setor de saúde sob o guarda-chuva de Uma Saúde e garantir
cobertura suficiente da vida selvagem e outras dimensões ambientais atualmente
ausentes das iniciativas de agências de saúde humana ou animal doméstico.
Além disso, é fundamental que cada país tenha a capacidade de realizar vigilância
sentinela em animais selvagens tanto em ambientes naturais quanto em paisagens
humanas para detectar e investigar eventos de mortalidade incomuns e implementar
medidas de redução de risco onde espécies, práticas ou condições de alto risco estão
presentes. Isso exigirá um maior envolvimento dos gestores da biodiversidade nos
programas de prevenção e detecção de doenças e mais escrutínio do desenvolvimento
humano em regiões de grande biodiversidade, em particular para evitar riscos à
biodiversidade, aos animais domésticos e à saúde e bem-estar humanos. Os serviços
veterinários podem fornecer um apoio valioso na concepção eficaz de estratégias de
controle para o gado e outras doenças de animais domésticos que também ameaçam a
vida selvagem, como raiva e peste des petits ruminantes.. Os serviços de saúde pública e
ambiental podem oferecer informações valiosas sobre o manejo da vida selvagem em
espaços públicos e a minimização dos riscos de doenças nas atividades de
reflorestamento.

É fundamental que cada país tenha a capacidade de conduzir a vigilância sentinela em
animais selvagens tanto em ambientes naturais como em paisagens humanas para
detectar e investigar eventos de mortalidade incomuns e implementar medidas de redução
de risco onde espécies, práticas ou condições de alto risco estão presentes.
O manejo de doenças sensíveis à biodiversidade também é crucial . A vida selvagem tem
sido repetidamente o alvo inadequado de destruição como parte dos esforços de controle
durante emergências de doenças, incluindo a pandemia COVID-19 . Esta prática é
prejudicial não apenas para as populações de animais selvagens, mas pode realmente
aumentar o risco de doenças. Morcegos, em particular, costumam ser o alvo dessas
mortes, mas as mais de 1.200 espécies de morcegos desempenham papéis vitais nos
ecossistemas, beneficiando a saúde humana e as economias em todo o mundo por meio
de serviços ecossistêmicos, incluindo controle de pragas, polinização e dispersão de
sementes. É importante que as estratégias de redução de risco sejam baseadas na ciência
e ambientalmente sensíveis, consistentes com a One Health abordagem, que leva em
conta as conexões entre a saúde humana, animal e ambiental. As táticas construtivas
incluem a redução do contato humano-vida selvagem e a manutenção e maximização da
saúde do ecossistema sempre que possível.
O risco de doenças não é uniforme entre as espécies ou regiões, nem se restringe ao
comércio internacional. Semelhante à maneira como as Estratégias Nacionais de
Biodiversidade e Planos de Ação identificam ameaças específicas de cada país à
biodiversidade a fim de definir as prioridades de gestão da conservação, é necessário que
haja processos para avaliar o risco de doenças zoonóticas e reduzi-lo nos níveis nacional e
local. Portanto, encorajamos o desenvolvimento de planos de mitigação de risco de
doenças emergentes específicos para cada país .

Removendo obstáculos
Muitos países atualmente têm acesso limitado a diagnósticos laboratoriais para investigar
casos suspeitos de doenças de animais selvagens, exigindo coordenação internacional
para análise de amostras. Infelizmente, estruturas bem-intencionadas de conservação e
comércio de vida selvagem podem desacelerar inadvertidamente o movimento
internacional de espécimes diagnósticos de emergência e levar a sérios atrasos, como os
observados durante eventos recentes de mortalidade em massa de antílopes Saiga. Uma
resolução aprovada na 18ª Conferência das Partes da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem (CITES) concordou com
procedimentos simplificados para permitir o movimento oportuno de espécimes
diagnósticos em espécies de interesse de conservação. Para ajudar a garantir que todos
os países tenham acesso a laboratórios para diagnóstico de vida selvagem, esta
resolução deve ser implementada, fortalecida e priorizada com urgência pelas autoridades
da CITES em nível de país e da Secretaria para reduzir significativamente o esforço
necessário para movimentar rapidamente as amostras em emergências.

A prevenção da pandemia requer ação dedicada em nível global, nacional e local, e a
experiência dos setores animal e ambiental é a chave para prever e prevenir o surgimento
de doenças, como parte de sistemas de saúde pública globais robustos e preparados.
Finalmente, seria benéfico fortalecer as estruturas de salvaguarda para incluir riscos de
doenças novos e conhecidos . As avaliações de risco e impacto para projetos de
desenvolvimento econômico (por exemplo, desenvolvimento agrícola, indústrias
extrativas, turismo), que visam considerar fatores ambientais e sociais, não levam em
consideração o possível risco de doenças zoonóticas. Adicionar este componente pode
ajudar governos, bancos de desenvolvimento e planejadores de projeto a identificar
ameaças potenciais e mitigar melhor o risco de doenças desde o início. Juntamente com a
OIE, a IUCN desenvolveu Diretrizes para Análise de Risco de Doenças em Animais
Selvagens para apoiar o desenho de avaliações qualitativas e quantitativas.
A prevenção da pandemia requer ação dedicada em nível global, nacional e local, e a
experiência dos setores animal e ambiental é a chave para prever e prevenir o surgimento
de doenças, como parte de sistemas de saúde pública globais robustos e preparados. O
Grupo de Especialistas em Saúde da Vida Selvagem da IUCN SSC está pronto para
trabalhar com os membros e parceiros da IUCN para apoiar e fortalecer as instituições,
estruturas e medidas necessárias para um futuro mais seguro e saudável para todos os
seres humanos e animais.
Definições
Zoonótica : De acordo com a Organização Mundial de Saúde , “uma zoonose é qualquer
doença ou infecção que é naturalmente transmissível de animais vertebrados para
humanos. Os animais, portanto, desempenham um papel essencial na manutenção das
infecções zoonóticas na natureza. As zoonoses podem ser bacterianas, virais ou
parasitárias, ou podem envolver agentes não convencionais ”.
FONTE: https://www.iucn.org/crossroads-blog/202009/it-time-a-global-wildlife-health-authority
FONTE:https://www.cbd.int/nbsap/

O que são doenças zoonóticas e o que podemos fazer a
respeito delas?
As doenças infecciosas que saltam dos animais para os humanos são chamadas de
doenças zoonóticas. Covid-19 é um exemplo de doença zoonótica causada por um
coronavírus.

Enquanto o mundo luta com a atual pandemia de coronavírus impulsionada por um vírus
chamado SARS-CoV-2, muitos cientistas e especialistas em saúde pública estão
enfatizando que mais trabalho precisa ser feito para prevenir o surgimento de doenças
zoonóticas. Doenças zoonóticas que passam dos animais para os humanos podem causar
estragos na sociedade, como a atual pandemia amplamente demonstra. Continue lendo
para obter uma visão geral rápida de como as doenças zoonóticas são definidas e as
estratégias que estão sendo usadas para combatê-las.
Uma doença zoonótica é uma doença infecciosa que é transmissível em condições
normais de animais para humanos, de acordo com a Harvard Health . Os patógenos
responsáveis por causar doenças zoonóticas incluem vírus, bactérias, fungos e
parasitas. As doenças zoonóticas são muito comuns em todo o mundo. A Organização
Mundial da Saúde relata que cerca de 75% das novas doenças infecciosas detectadas em
humanos nas últimas décadas tiveram origem em animais.
Um dos primeiros passos para combater efetivamente as doenças zoonóticas envolve a
identificação de quais são as mais problemáticas em determinadas regiões. Em um
workshop realizado em Washington, DC, de 5 a 7 de dezembro de 2017, os especialistas
dos EUA foram solicitados a usar uma ferramenta de priorização para classificar 56
doenças zoonóticas de acordo com fatores como seu potencial de causar epidemias e
pandemias, gravidade da doença e prevalência. As oito principais doenças zoonóticas de
preocupação nos EUA foram identificadas como (1) vírus da gripe zoonótica, (2)
salmonelose, (3) vírus do Nilo Ocidental, (4) peste, (5) coronavírus emergentes, (6) vírus
da raiva, ( 7) brucelose e (8) doença de Lyme. Muitas pessoas estão familiarizadas com
essas doenças porque elas também são problemáticas em outros países. Em
2018,relatório do workshop .
As pessoas podem ser expostas aos patógenos responsáveis por doenças zoonóticas em
uma variedade de ambientes . Por exemplo, as exposições podem ocorrer através da
contaminação de alimentos e água (por exemplo, a bactéria Escherichia coli , mais
conhecida apenas como E. coli ), agricultura (por exemplo, vírus da gripe aviária e da gripe
suína), contato direto com animais selvagens (por exemplo, vírus da raiva e coronavírus),
insetos vetores (por exemplo, a bactéria que causa a doença de Lyme) e animais de
estimação (por exemplo, a bactéria Salmonella ). O contato direto com a vida selvagem é
a via de transmissão presumida para o coronavírus que causou os primeiros casos de
COVID-19 em humanos, um surto que agora progrediu para uma pandemia global.
De um modo geral, as autoridades de saúde pública utilizar prevenção, educação,
vigilância e controle de surto medidas para combater doenças zoonóticas. O objetivo dos
esforços de prevenção é interromper as vias de transmissão para os humanos. No caso da
raiva, isso envolve a vacinação generalizada de cães e gatos que podem transportar o
vírus da raiva e infectar humanos com quem entram em contato. Com outras doenças
zoonóticas, as estratégias mais eficazes dependerão do patógeno, dos animais que
hospedam o patógeno e dos comportamentos humanos que os colocam em risco de

exposição. O fechamento de mercados de vida selvagem onde residem os coronavírus
será importante na prevenção de futuros surtos de coronavírus.

Em um ensaio de 5 de abril de 2020, Inger Andersen, chefe do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), refletiu sobre formas importantes de prevenir
doenças zoonóticas. Ela escreveu:
O 'selvagem' deve ser mantido 'selvagem'. É hora de restaurar nossas florestas, deter o
desmatamento, investir no manejo de áreas protegidas e impulsionar os mercados para
produtos livres de desmatamento. Onde existe a cadeia de comércio legal de animais
selvagens, precisamos fazer um trabalho muito melhor para melhorar as condições de
higiene. E, claro, há a necessidade urgente de combater o comércio ilegal de animais
selvagens, o quarto crime mais comum cometido em todo o mundo.

Ela e outros também estão pedindo aos países que tornem suas economias mais verdes,
enquanto tomam medidas para se recuperar da atual pandemia. Isso poderia ajudar a
mitigar as mudanças climáticas que estão empurrando doenças zoonóticas transmitidas
por mosquitos perigosas, como dengue e Zika, para novas regiões ao redor do mundo.
Resumindo: as doenças zoonóticas são doenças infecciosas transmitidas naturalmente
entre animais e humanos. Essas doenças são muito comuns. As estratégias gerais para
prevenir doenças zoonóticas incluem a redução do desmatamento, o fim do comércio
ilegal de animais selvagens e a melhoria da higiene em ambientes onde as interações com
animais são comuns.
FONTE:https://earthsky.org/human-world/what-are-zoonotic-diseases-coronavirus-covid19

Chefe da OMS alerta contra “fracasso moral” da vacinação
contra Covid-19
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, alertou esta
segunda-feira para a necessidade de se distribuir a vacina contra a Covid-19 de forma
equitativa.
O chefe da agência discursou ao Conselho Executivo da OMS dizendo que “o mundo está à
beira de um fracasso moral catastrófico e o preço desse fracasso será pago com vidas e
meios de subsistência nos países mais pobres do mundo.”
Desigualdade
Até o momento, mais de 39 milhões de doses da vacina foram administradas em pelo
menos 49 países de alta renda. Segundo Tedros, na Guiné-Conacri, um país de baixa
renda, apenas 25 doses foram distribuídas até o momento.
Ao lembrar as pandemias de HIV e H1N1, Tedros afirma que a comunidade internacional
tem a oportunidade de mudar a história desta vez.
Para ele, “é certo que todos os governos desejam priorizar a vacinação de seus
profissionais de saúde e idosos, mas não é certo que adultos jovens e saudáveis em países
ricos sejam vacinados antes de profissionais de saúde e idosos em países mais pobres.”
Segundo ele, “haverá vacina suficiente para todos”, mas agora é o momento de
“trabalhar como uma família global para priorizar os que correm maior risco de doenças
graves e morte, em todos os países.”
Solução

Nos últimos nove meses, o Acelerador ACT e o pilar de vacinas Covax criaram as bases
para a distribuição e implantação equitativas de vacinas.
As
iniciativas
compraram 2
bilhões
de
doses, de
cinco
produtores, e
têm opções para adquirir mais 1 bilhão de doses. A OMS pretende iniciar as entregas em
fevereiro.
Tedros afirmou, no entanto, a promessa de acesso equitativo corre sério risco.
Alguns países e empresas continuam priorizando negócios bilaterais, elevando os
preços. No ano passado, 44 acordos bilaterais foram assinados e pelo menos 12 já
foram firmados este ano.
E a maioria dos fabricantes deu prioridade à aprovação nos países ricos, em vez de enviar
dossiês completos à OMS.
Tedros disse que essa situação “cria exatamente o cenário que a Covax foi projetada para
evitar um mercado caótico, uma resposta descoordenada e uma contínua interrupção
social e econômica.”
Economia
O chefe da agência afirmou que “a equidade da vacina não é apenas uma
obrigação moral, mas sim uma obrigação estratégica e econômica.”
Segundo um estudo recente, a alocação equitativa cria pelo menos US$ 153 bilhões em
benefícios econômicos para os 10 maiores países de alta renda.
Até 2025, esse valor sobe para US$ 466 bilhões, mais de 12 vezes o custo total do
Acelerador ACT.
Esse ano, o tema do Dia Mundial da Saúde, marcado em 7 de abril, é desigualdade em
saúde.
Tedros Ghebreyesus pediu que, até essa data, a vacinação tenha começado em todos os
países.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739022

OMS: decisão dos EUA de apoiar coalizão global de vacinas
ajudará a vencer pandemia
A Organização Mundial da Saúde, OMS, saudou a decisão dos Estados Unidos de apoiar a
luta da agência da ONU contra a Covid-19.

A mudança na relação do governo americano com a OMS foi anunciada pelo conselheiro
médico chefe do novo presidente Joe Biden, durante uma reunião virtual, nesta quintafeira, em Genebra.
Profissionais de saúde
O médico Anthony Fauci destacou o papel de liderança da OMS e disse que “em
circunstâncias difíceis, a organização reuniu a comunidade científica para acelerar vacinas,
tratamentos e diagnósticos, conduziu coletivas de imprensa regulares com informação e
forneceu milhões de suprimentos e equipamentos de proteção para profissionais de
saúde em dezenas de países.”
Fauci falou aos participantes do Conselho Executivo da OMS, um dia após o novo
presidente dos Estados Unidos revogar a decisão do seu antecessor, Donald Trump, de se
retirar da agência global de saúde.
O governo Biden informou que enviou cartas comunicando as mudanças à ONU. Sob as
novas medidas, os Estados Unidos retomam suas contribuições financeiras à organização
e suspendem o plano de Trump de retirar funcionários americanos da agência.
Agradecimentos
O chefe da OMS saudou a decisão americana. Tedros disse que “este é um bom dia para a
OMS e para a saúde global”, agradecendo ao presidente Biden por honrar sua promessa e
aderir ao Acelerador de vacinas e à Covax.
Para o chefe da OMS, com o apoio dos Estados Unidos, o mundo fica mais perto de vencer
a pandemia. Ele contou ainda que existe “muito trabalho a fazer e lições a aprender para
acabar com a pandemia e enfrentar a longa lista de desafios globais de saúde, mas o
mundo será mais capaz” de cumprir essa meta agora.
O médico Anthony Fauci explicou que ainda nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden
deve anunciar a intenção do país de se juntar à Covax e Acelerador ACT, as iniciativas que
apoiam o desenvolvimento e distribuição equitativa de vacinas e tratamentos em todo o
mundo.
Transparência
O especialista afirmou que “é uma obrigação” aprender as lições para evitar a repetição
de outra pandemia. Para ele, “a investigação internacional deve ser sólida e clara” e que o
país espera fazer uma avaliação dos resultados. No momento, a OMS tem uma equipe
internacional investigando a origem da Covid-19, anunciada na cidade chinesa de Wuhan,
pela primeira vez, em dezembro de 2019.
Fauci disse que os Estados-membros devem trabalhar “para fortalecer e reformar a OMS,
melhorar os mecanismos de resposta a emergências de saúde nas Nações Unidas e
fortalecer o Regulamento Sanitário Internacional.”

Líbano
Em nota separada, o Banco Mundial aprovou US$ 34 milhões para apoiar a distribuição de
vacinas no Líbano. O financiamento deve ajudar a imunizar mais de 2 milhões de pessoas
com doses que chegarão ao país na primeira semana de fevereiro.
A prioridade será dos trabalhadores de saúde de alto risco, e pessoas acima de 65 anos,
ou entre 55 e 64 anos com complicações de saúde.
O Líbano enfrenta cerca de 5,5 mil novos diagnósticos diários desde o início do ano. Além
do número de vítimas, a pandemia está aumentando a crise econômica causada pela
explosão no Porto de Beirute, em agosto passado.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739282

Casos de Covid-19 na África ultrapassam 3 milhões
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os casos de Covid-19 na
África ultrapassaram os 3 milhões e os números diários são superiores aos do pico da
primeira onda.
O continente também está lidando com novas variantes do vírus. Segundo a OMS,
medidas de saúde pública são cada vez mais críticas para evitar um aumento
descontrolado de infecções que podem levar os hospitais ao colapso.
Evolução
Entre 28 de dezembro do ano passado e 10 de janeiro, foi registrada uma média de cerca
de 25 mil casos diários, um valor 39% superior ao do pico de julho.
A estimativa é de que esses números subam nos próximos dias à medida que as pessoas
retornam de viagens e reuniões realizadas durante as férias de Natal e Ano Novo, em
dezembro.
Os casos na região estão aumentando de forma constante desde meados de setembro,
com um aumento mais acentuado no final de novembro.
Variantes
Além disso, uma nova variante do vírus, chamada 501Y.V2, está circulando na África do
Sul, sendo responsável pela maioria das novas infecções durante a segunda onda. A
variante também foi encontrada no Botswana, Gâmbia e Zâmbia.

Segundo a OMS, as mutações são previsíveis, porque quanto mais a pandemia se espalha,
maior a probabilidade de mudanças.
Uma análise preliminar mostra que a nova variante é mais transmissível, mas não há
indicações de que aumente a gravidade da doença. Investigações mais profundas
estão sendo realizadas.
Em comunicado, a diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, disse
que “mesmo que a nova variante não seja mais potente, um vírus que se espalha
mais facilmente coloca ainda mais pressão em hospitais e profissionais de saúde que, em
muitos casos, já estão sobrecarregados.”
Segundo ela, “este é um lembrete gritante de que o vírus é implacável, que ainda
representa uma ameaça manifesta e que nossa guerra está longe de ser ganha.”
A
Nigéria
também
está
realizando
mais
investigações
sobre
uma nova variante. Por enquanto, não existem relatos de que a variante que surgiu no
Reino Unido esteja em circulação na região africana.
Esforços
Com o apoio da OMS, os países africanos estão aumentando os esforços de
sequenciamento
do
genoma,
que
são
essenciais
para
encontrar
e
compreender estas novas variantes.
A agência também desenvolveu orientações para contenção e está ajudando os países
a transportar amostras com segurança para sequenciamento e análise.
Apesar do progresso, o continente realizou pouco mais de 5 mil sequenciamentos até o
momento, cerca 2% do total feitos no mundo.
Matshidiso Moeti disse que “para derrotar um inimigo ágil, adaptável e implacável, deve
se conhecer e compreender cada um de seus movimentos e redobrar o que funciona
melhor contra todas as variantes.”
Segundo ela, os países devem “persistir com as medidas comprovadas que ajudaram a
deter a propagação do vírus durante a primeira onda, como distanciamento físico,
lavagem das mãos e uso de máscaras em espaços públicos.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738932

Desastre durante uma pandemia: lições das enchentes de
2020 no sul do Japão

O relatório concentra-se nas inundações no sul do Japão de julho de 2020 e tenta
entender como a pandemia COVID-19 afetou tanto a preparação quanto a
recuperação. Conforme destacado no Relatório de Risco Global 2020 do Fórum Econômico
Mundial, o mundo tem passado por cenários de risco cada vez mais complexos nos
últimos anos, e não é suficiente ter políticas que tratam de um tipo de desastre por vez. A
pesquisa para este relatório foi realizada por meio de extensa revisão de dados publicados
e entrevistas realizadas durante visitas de campo com permissão especial.
Os resultados desta pesquisa trazem à luz os impactos complexos e implicações de gestão
de desastres em cascata e, portanto, projetam a importância de uma abordagem de
multirrisco. O artigo se concentra em quatro áreas:
1.
2.
3.
4.

Evacuação;
Gestão de abrigos;
Gestão de voluntários;
Recuperação precoce.

FONTE:https://cwsglobal.org/wp-content/uploads/2021/01/Disaster-During-a-Pandemic-1.6.2021.pdf

Da Contenção à recuperação: Respostas Ambientais à
Pandemia COVID 19
A OCDE publicou um resumo sobre medidas imediatas que os governos podem tomar
para garantir a implementação de medidas de emergência para enfrentar a crise do
COVID 19. O relatório enfatiza a importância de que os governos não inviabilizem seus
esforços para enfrentar desafios ambientais urgentes e melhorara saúde ambiental e a
resiliência da sociedade.
FONTE:https://www.eecentre.org/wp-content/uploads/2020/05/UNEP_COVID-1.pdf

Glossário de Terminologia de Gerenciamento de Risco de
Desastres e Emergências de Saúde
A OMS elaborou m Glossário que visa permitir que todos os atores , setores e
comunidades trabalhem juntos de forma eficiente. O Glossário foi desenvolvido para
remediar a falta de terminologia padronizada no campo da Gestão de Risco de Desastres e
Emergência de Saúde.

FONTE:https://www.eecentre.org/wp-content/uploads/2020/04/9789240003699-eng-1.pdf

Compêndio de tecnologias para tratamento/ destruição de
resíduos de saúde
A divisão de Tecnologia ,Indústria e Economia do UNEP, escreveu um compêndio que
destaca a importância da gestão de resíduos de saúde gerados por instalações
,laboratórios médicos e instalações de pesquisa biomédica , bem como resíduos de fontes
menores ou dispersas.
FONTE:https://www.eecentre.org/wpcontent/uploads/2020/05/IETC_Compendium_Technologies_Treatment_Destruction_Healthcare_Waste.
pdf

Mulheres mais propensas do que homens a sofrer
sofrimento psicológico por terem suas casas inundadas
Eventos climáticos severos, como enchentes, podem desencadear o transtorno de
estresse pós-traumático (PTSD) - com mulheres mais propensas a sofrer com a doença do
que os homens, mostra uma nova pesquisa.
A pesquisa - uma colaboração entre a Universidade de York e o Centro de Saúde Mental analisou mais de 17 estudos que examinaram os impactos das enchentes nas populações
do Reino Unido. Também constatou:






O risco de problemas de saúde mental a longo prazo foi relatado como até nove
vezes mais provável para as vítimas de enchentes em comparação com aqueles
que nunca haviam experimentado enchentes
Ausência de avisos de inundação e profundidade da água durante as inundações
foram os principais fatores que afetaram a saúde mental
Pessoas relataram a perda do senso de lugar e segurança e a dor de perder objetos
que fazem um lar
A evacuação e o realojamento temporário aumentaram a taxa de sofrimento
psicológico, ansiedade, depressão e PTSD.

O TEPT afetou mais pessoas do que outras condições de saúde mental com taxas de
prevalência relatadas entre 5,9% e 27,9% para ansiedade, 7,1% e 34,6% para depressão e
7,06% e 43,7% para PTSD.
Saúde mental
A Dra. Joana Cruz do Departamento de Meio Ambiente e Geografia da Universidade de
York disse: “No contexto das populações inundadas, é necessário considerar a melhor
forma de fornecer atendimento psicológico adequado e eficaz em escala para pessoas
com uma ampla gama de saúde mental sintomas. ”
A pesquisa destaca como os estressores secundários que afetam as doenças mentais
diferem entre homens e mulheres. Para as mulheres, aquelas que se preocupam com
animais de estimação e estão separadas da família correm um alto risco de
autodiagnóstico de ansiedade e PTSD. Para os homens, aqueles que relataram problemas
de relacionamento eram mais propensos a experimentar depressão e ansiedade.
Os pesquisadores concluíram que, mesmo anos após um incidente de enchente, os
entrevistados afetados por ela sentiram ansiedade durante chuvas fortes. A ansiedade foi
associada a níveis aumentados de estresse, problemas de sono, ataques de pânico,
dificuldade de concentração nas tarefas diárias, letargia, pesadelos, raiva, alterações de
humor e aumento do uso de álcool ou medicamentos ou antidepressivos.
A ausência de avisos de enchente também contribuiu para uma pontuação
significativamente maior para ansiedade e PTSD do que se as pessoas recebessem um
aviso de 12 horas ou mais.
Doenças físicas
Juntamente com problemas de saúde mental, os participantes do estudo também
relataram que foram afetados por doenças físicas, como dor de ouvido, erupção cutânea,
gastroenterite. A qualidade da água e a possível contaminação da água das enchentes
com poluentes e patógenos transmitidos pela água foram identificados como fatores que
exacerbaram o sofrimento psicológico existente
O estudo também mostrou que o deslocamento e a perda de sentido de lugar e de casa
foram os principais temas que destacaram os relatos de problemas de saúde mental
comuns entre as populações inundadas. Isso era verdade mesmo um ano após as
inundações, o que sugere que o deslocamento é um importante estressor secundário que
leva a resultados de saúde mental de longo prazo após as inundações.
Uma combinação de mudanças no uso da terra e tempestades cada vez mais fortes estão
contribuindo para o aumento das inundações da superfície e dos rios, com uma em cada
seis propriedades agora em risco na Inglaterra.

O relatório conclui que as mudanças climáticas aumentaram significativamente a
perspectiva de eventos climáticos extremos mais frequentes e é urgente desenvolver
soluções para apoiar a saúde mental das pessoas a curto e longo prazo após eventos como
enchentes.
Meio Ambiente
O Dr. Cruz disse: “Os resultados têm implicações tanto para as autoridades locais como
para os governos nacionais. Eles implicam que as medidas para reduzir o risco de
desastres relacionados ao clima terão benefícios de longo prazo para o erário público e a
sociedade de forma mais ampla, reduzindo o risco de doenças mentais de longo prazo nas
comunidades. A saúde mental tem um alto custo para os indivíduos, famílias e
comunidades ”.
Andy Bell, do Center for Mental Health, acrescentou: “Nossa saúde mental é determinada
desde o dia em que nascemos pelo ambiente e por nossas experiências de
vida. Precisamos ver as condições meteorológicas extremas como um importante fator de
risco para problemas de saúde mental. Isso significa tomar medidas para prevenir as
mudanças climáticas e proteger as comunidades contra inundações. Mas também significa
melhorar a saúde mental em comunidades em risco de enchentes e fornecer apoio
emocional oportuno às pessoas que foram afetadas por essa experiência de mudança de
vida. ”
Os pesquisadores examinaram estudos em todo o Reino Unido que documentam eventos
de enchentes de 1968 a 2016.
A pesquisa foi apoiada pelo UK Research and Innovation Closing the Gap Network +
FONTE:https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/women-psychological-distressflooding/

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

Múltiplos desastres e sustentabilidade da dívida em
pequenos Estados insulares em desenvolvimento
Este documento estima o impacto de vários desastres nos indicadores de sustentabilidade
da dívida em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) durante o período
de 1980 a 2018, a fim de fornecer aos formuladores de políticas ferramentas para manter
a sustentabilidade da dívida.
Aplicando um estimador de efeitos fixos e um estimador de controle sintético, os
resultados indicam uma correlação fraca entre um desastre natural severo e dívida
externa, o que pode estar relacionado às restrições de SIDS já altamente endividados para
acessar financiamento adequado. O documento discute as implicações para o
financiamento de maior resiliência a desastres no futuro e apela a uma cooperação
multilateral mais forte e maior flexibilidade no acesso a instrumentos financeiros pré e
pós-desastres.
FONTE:https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2020d14_en.pdf

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais visita Patos de Minas
Coronel Edgard Estevo esteve na cidade e se reuniu com o prefeito Luís Eduardo Falcão.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Edgard
Estevo, esteve na nesta segunda-feira (19/01) na cidade de Patos de Minas, sede do 12º
Batalhão de Bombeiros Militar.
Na ocasião, acompanhado de uma comitiva regional da instituição, sendo o comandante
do 2º Comando Operacional de Bombeiros com sede em Uberlândia, coronel Casarim, do
comandante do 12° BBM de Patos de Minas, tenente coronel Marisguia, do
subcomandante do 12º BBM major Arthur, do Coordenador do Centro Integrado de
Comando e Controle Regional e da Defesa Civil de Patos de Minas 2º tenente Fernandes e
demais bombeiros militares, estiveram na sede da Prefeitura de Patos de Minas onde
realizaram visita ao prefeito, Luís Eduardo Falcão.
A visita teve o intuito de apresentar ao prefeito as ações realizadas pela corporação na
cidade, região e Estado, além de estreitar a relação tendo em vista a importância das
diversas ações realizadas em conjunto pelas instituições bem como tratar de novos
projetos e ações para o desenvolvimento sustentável e a proteção pública por um Alto
Paranaíba e Noroeste Mineiro mais resiliente, capaz de enfrentar os desastres e as
mudanças extremas do clima.
Destaca-se o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a frente da
Defesa Civil de Patos de Minas e a integração entre as instituições como o SAMU no
Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), que feito pelas ações
preventivas e boas respostas operacionais, atendendo mais e melhor o cidadão.
O CICCR tem se destacado no âmbito nacional e internacional o município de Patos de
Minas na Campanha Mundial da ONU: Construindo Cidades Resilientes, Minha Cidade
está se preparando, PATOS DE MINAS MAIS RESILIENTE.
FONTE:https://patosnoticias.com.br/comandante-geral-do-corpo-de-bombeiros-de-minas-gerais-visitapatos-de-minas/

Resumo do projeto de infraestrutura hídrica resiliente
Este resumo de design orienta os usuários sobre como a resiliência pode ser incorporada
ao design de engenharia de um projeto. Com foco nos três perigos naturais mais prováveis
de afetar a infraestrutura de água e saneamento (secas, inundações e ventos fortes de
tempestades), o documento fornece um processo de seis etapas para ajudar os usuários a
enfrentar os desafios relacionados ao clima e ao clima que têm maior probabilidade de
afetar um componente de infraestrutura em algum ponto de sua vida operacional.

O documento identifica seis etapas para uma infraestrutura resiliente:
1. Identificar os componentes do sistema e conduzir a triagem de risco de alto nível;
2. Compreender o papel de cada componente do sistema e as consequências de uma
falha;
3. Identificar e avaliar os modos de falha de componentes;
4. Avalie os níveis de perigo e compare-os com os modos de falha de componentes;
5. Identificar opções de mitigação de risco de componente;
6. Avalie e selecione medidas de mitigação de risco de componente.
FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34448/Resilient-WaterInfrastructure-Design-Brief.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Repensando a gestão de risco de inundação

Pesquisadores da University of Liverpool do Institute for Financial and Actuarial
Mathematics explicam como a adoção de uma nova abordagem para a gestão do risco de
enchentes em ambientes socioeconômicos pode ajudar a abordar os impactos das
mudanças climáticas e reduzir a desigualdade global.
O impacto global das inundações
De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres
(UNISDR), os desastres relacionados ao clima foram responsáveis por 91% de todos os
desastres registrados entre 1998 e 2017.
As inundações são responsáveis por 43% desses eventos, tornando-os o desastre climático
mais frequente em todo o mundo. Além de seus efeitos destrutivos no meio ambiente, o

impacto humano devastador que as enchentes têm nas populações em todo o mundo não
pode ser subestimado.
A UNISDR estima que as inundações entre 1998 e 2017 afetaram mais de dois bilhões de
pessoas em todo o mundo, com perdas econômicas associadas de US $ 656 bilhões.
Embora o valor absoluto das perdas econômicas resultantes de inundações seja
frequentemente maior em países de renda alta e média-alta, a realidade é que os países
de renda baixa e média-baixa enfrentam a maior ameaça econômica de inundações
quando as perdas são consideradas em relação a PIB.
As mudanças climáticas são amplamente aceitas como um fator-chave por trás do
aumento global do risco de enchentes, mas a relação exata entre os dois não é totalmente
compreendida atualmente, já que o risco de enchentes também depende muito de
fatores socioeconômicos.
A exposição e vulnerabilidade da comunidade a enchentes extremas estão aumentando
continuamente devido à aceleração do crescimento populacional, riqueza e
desenvolvimento urbano em áreas sujeitas a risco que estão experimentando melhorias
econômicas aceleradas.
Enfrentar a ameaça do risco de inundações em escala global é, portanto, crucial para
sustentar o desenvolvimento econômico futuro em todo o mundo.
Seguro contra inundações e pool de risco
Mitigando a ameaça que as enchentes representam para as comunidades, o seguro contra
enchentes facilita a transferência dos riscos associados aos eventos de enchentes
extremas para longe daqueles que seriam afetados.
A cobertura de seguro pode variar de cobertura total (todos os afetados por inundações
têm cobertura de seguro) em países onde a participação é obrigatória, até cobertura de
menos de 10% da população, com alguns seguros contra inundações não ativamente
contratados quando oferecidos.
O seguro contra inundações é fornecido por esquemas com vários níveis de envolvimento
público e privado. Em todo o mundo, a demanda por seguro tradicional contra inundações
e a cobertura oferecida por esquemas de seguro é geralmente baixa, com os países mais
vulneráveis frequentemente dependendo da ajuda governamental e internacional.
Os riscos de catástrofes - como aqueles ligados a enchentes - são naturalmente
diversificáveis quando se considera uma grande área geográfica.

A natureza do risco, seja uma enchente, um terremoto ou uma pandemia, e o momento
de sua ocorrência dependem em grande parte da localização geográfica.
A probabilidade de todos os riscos ocorrerem ao mesmo tempo e da mesma magnitude é
extremamente baixa, portanto, ao abordar um grupo de tais riscos juntos, em vez de
considerar cada risco individual, o risco geral é "diversificado".
O pool de risco de seguro explora esse princípio, facilitando o gerenciamento de riscos
imprevisíveis por meio da participação em um pool de risco.
As contribuições regulares dos membros do pool, que cobrem qualquer perda em caso de
sinistro, constituem a base da estrutura de pool de risco.
Os sistemas de pooling de risco de inundação beneficiam muito as comunidades expostas
- os fluxos de financiamento melhoram e os custos de desastres são distribuídos por todo
o pool.
Isso elimina a necessidade de os governos realocarem seus orçamentos em resposta a
uma crise e aumenta a eficiência do socorro em desastres. Os exemplos bem-sucedidos de
grupos de risco existentes em vários países incluem o Caribbean Catastrophe Risk
Insurance Facility, o Pacific Catastrophe Risk Insurance Pilot e a African Risk Capacity.
Gestão de risco de inundação em ambientes socioeconômicos
Reconhecendo a importância da gestão do risco de inundações, nosso novo artigo
de pesquisa 'On Flood Risk Management Across Socio-economic Environments' (DOI:
10.26360 / 2020_4) publicado na Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles,
discute a metodologia de pooling de risco no continente e níveis globais.
Ao analisar 120 anos de dados de eventos catastróficos globais retirados do Banco de
Dados de Eventos de Emergência, pudemos observar as perdas econômicas anuais
históricas de inundação para cada país (como uma porcentagem do PIB) e agrupar os
países em uma série de grupos de risco, tanto globalmente quanto por continente.
Em seguida, determinamos como agrupar grupos de países por frequência de eventos,
seguido por seu Valor em Risco (VaR) - uma medida que representa a perda financeira
potencial que cada país poderia enfrentar.
Nossa metodologia de pooling de risco agrupa os países de forma a minimizar o risco
financeiro total em uma região.
Analisamos a adequação dessa estratégia para cada alocação, comparando o VaR
compartilhado de um grupo de risco agrupado com a soma dos VaRs não agrupados de
países individuais dentro desse grupo.

Embora na maioria dos casos o VaR do grupo seja a medida mais baixa, indicando um
efeito positivo de pooling de risco, a exposição ao risco também pode aumentar como
resultado do pool.
Embora certos membros do grupo (países) se saíssem melhor com a gestão de seu próprio
risco, no nível continental, o pool de risco de inundação reduz consideravelmente o VaR
de todos os continentes em todo o mundo, apesar de qualquer exposição a risco mais
elevada no nível do país.
Nossa análise nos leva a defender a combinação de riscos por meio de produtos de
seguros conjuntos entre países ou regiões, compartilhando os riscos associados às
inundações de uma forma de 'dar e receber'.
Parcerias iguais estão no cerne deste conceito, permitindo uma resposta imediata
generalizada a um desastre e, portanto, minimizando as implicações para as comunidades
expostas às inundações.
Como pesquisadores, estamos defendendo apaixonadamente essa solução de
gerenciamento de risco cooperativo para inundações.
Quando usada em conjunto com estratégias de seguro inovadoras, como seguro
paramétrico e microsseguro, essa abordagem de pool de risco permitiria que
comunidades vulneráveis em países de baixa renda estivessem melhor protegidas
financeiramente das consequências devastadoras de desastres naturais, como
inundações.
FONTE:https://environmentjournal.online/articles/rethinking-flood-risk-management/

Ação climática: exemplos da Cruz Vermelha, Crescente
Vermelho e parceiros
Este documento apresenta uma ampla gama de exemplos concretos ao longo de uma
década de ação climática estimulada pela aliança global Partners for Resilience (PfR). O
PfR visa fortalecer a resiliência da comunidade integrando a adaptação às mudanças
climáticas e gestão e restauração de ecossistemas com redução de risco de desastres
(RRD), que eles chamam de Gestão Integrada de Riscos (IRM).
Essa abordagem foi seguida por meio do conceito IRM do PfR e estimulou ações climáticas
em dez países em quatro regiões globais. O Centro do Clima tem sido parte integrante da
aliança PfR desde 2011, facilitando o envolvimento em diálogos sobre políticas e

fortalecimento da capacidade institucional, resultando na ampliação de programas e
investimentos inclusivos. As avaliações das partes interessadas mostraram como, como
resultado, as pessoas vulneráveis estão mais bem equipadas para lidar com as mudanças
climáticas após o empoderamento e os diálogos sobre políticas.
A mudança climática, no entanto, quase nunca é o único fator de risco e
vulnerabilidade; em vez disso, agrava os riscos existentes e às vezes representa ameaças
inteiramente novas. Assim, é fundamental estabelecer parcerias e adotar uma abordagem
intersetorial e integrada. Este documento oferece uma visão geral com exemplos de como
a ação climática integrada pode ser na prática. Os módulos do Kit de Treinamento do
Clima foram usados pela aliança PfR para treinar organizações da sociedade civil (CSO) e
equipe da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e voluntários sobre mudanças
climáticas e IRM, em particular usando o módulo sobre resiliência da comunidade.
FONTE:https://climatecentre.org/downloads/files/RCCC_Climate%20Action%20V10.pdf

Fragilidade e Coerência - Resumo dos relatórios de
recomendação
Este estudo foi realizado na região de Caraga, no nordeste de Mindanao, a fim de
compreender melhor as interligações entre planejamento coerente e conflito e explorar
as possibilidades e limitações das abordagens de coerência em ambientes sensíveis a
conflitos. Apesar da natureza multidimensional do conflito na região de Caraga, as causas
subjacentes estão relacionadas a questões de reivindicações de terras em áreas de
domínios ancestrais e terras florestais, particularmente em relação à extração de madeira
e recursos minerais. O artigo analisa em que medida as Unidades de Governo Local (LGUs)
integram questões de conflito e insegurança no desenvolvimento, RRD e processos de
planejamento de adaptação climática.
O estudo constata que existe uma consciência generalizada do impacto negativo do
conflito armado na região de Caraga, com o reconhecimento de que conflito, pobreza,
desenvolvimento e desastres estão relacionados. Particularmente em ambientes
propensos a conflitos, há consenso de que o planejamento sensível a conflitos pode ser
benéfico para aumentar a eficácia das intervenções de planejamento. A principal
oportunidade para fortalecer a coerência e desbloquear os benefícios de um
planejamento mais sensível a conflitos parece residir em fazer melhorias nas ferramentas
de planejamento existentes, notadamente a Avaliação de Risco de Desastres e Clima,
desenvolvida por entidades governamentais nacionais. Isso poderia ser realizado em
apoio aos processos de planejamento existentes, sem a necessidade de mudanças nas
políticas ou legislação.

O relatório é concluído com dez recomendações de políticas, como:





Compromisso e apoio (memorando circular) da DILG para modificar o CDRA em
uma ferramenta de avaliação de risco sistêmico mais holística.
Desenvolver e pilotar uma ferramenta de avaliação de múltiplos riscos em
províncias afetadas por conflitos selecionadas para informar os processos de
planejamento local, por exemplo, para abranger o perigo natural e o induzido pelo
homem.
Promover processos de planejamento colaborativo e participativo localizado em
apoio à gestão sustentável de recursos comuns como lagos, rios, bacias
hidrográficas, corredores de biodiversidade, etc. que fornecem serviços
ecossistêmicos essenciais na absorção e regulação de perigos extremos.

FONTE:https://www.gidrm.net/user/pages/get-started/resources/files/2021010717354520210107_Fragility%20Study_Summary.pdf

Acelerando a compra de residências pós desastre
As aquisições de várzeas são uma estratégia de mitigação de inundações de adquirir
propriedades frequentemente inundadas e devolvê-las ao espaço aberto. Uma fonte
primária de financiamento federal para aquisições pós-inundação é o Hazard Mitigation
Grant Program (HMGP) administrado pela Federal Emergency Management Agency
(FEMA). Infelizmente, esses fundos podem levar meses ou anos para chegarem às mãos
dos proprietários. Esses longos atrasos na execução de uma aquisição após uma enchente
perdem oportunidades importantes e aumentam os custos.
Neste artigo, os autores propõem três soluções para acelerar a entrega de fundos e
melhorar a eficácia das aquisições de HMGP: (1) o requisito de compartilhamento de
custo de HMGP poderia ser reduzido ou eliminado para aquisições; (2) o financiamento da
compra pode ser acelerado ou reembolsado; e (3) mais planejamento de aquisição
poderia ser feito antes do desastre.
FONTE:https://www.thesolutionsjournal.com/article/speeding-post-disaster-housingbuyouts/
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