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Defesa Civil disponibiliza uma viatura para apoio no
combate a incêndio

Em reunião da Operação Estiagem na tarde de quinta-feira, 20 de maio, a Defesa Civil de Campinas
comunicou ao Corpo de Bombeiros que colocou à disposição da corporação uma viatura chamada
Unidade de Apoio de Combate a Incêndio.
Trata-se de uma caminhonete equipada com um tanque de capacidade de 400 litros de água, que
pode ser solicitada pelo Corpo de Bombeiros como suporte para combater fogo em matas.
A Defesa Civil também divulgou que foram captados 19 focos de incêndio apontados pelo satélite
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sendo que entre estes 11 foram constatados
pelas equipes nos primeiros 15 dias de Operação Estiagem em Campinas. Neste mesmo período,
foram realizadas 10 vistorias preventivas em áreas de potencial risco de incêndio.

Operação Estiagem 2021
A Operação Estiagem 2021 começou no dia 1º de Maio e vigora até 30 de setembro. Esta época do
ano é marcada principalmente por queimadas em áreas de vegetação, baixa umidade relativa do
ar, as quedas bruscas de temperatura e baixa vazão dos mananciais. A coordenação da Operação é
da Defesa Civil e o Comitê Gestor da Operação é constituído por várias secretarias e autarquias
municipais.
A Operação Estiagem tem como foco principal a intensificação no monitoramento e no combate a
incêndios. As queimadas, junto com a baixa umidade do ar, provocam problemas respiratórios nas
pessoas, que acabam procurando os serviços de saúde para atendimento médico.
A novidade para este ano é o uso do Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo) da
Fundação Oswaldo Cruz, durante as vistorias preventivas no município de Campinas pelos
agentes da Defesa Civil em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de
Vigilância de Zoonoses de Campinas - UVZ, contribuindo com informação antecipada da
ocorrência da circulação de doenças em animais silvestres antes que possam afetar os humanos.
O decreto nº 21.436 que institui a Operação Estiagem em Campinas foi publicado na edição do dia
12 de abril de 2021 no Diário Oficial e o comitê gestor é composto pelas secretarias de Governo,
de Saúde, do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Serviços Públicos, de
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, de Educação, Sanasa e Fundação
"José Pedro de Oliveira" - Mata Santa Genebra.

FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40572

Classificação do risco de transbordamento de animal para
humano para vírus recém-descobertos
O recente surgimento e disseminação de vírus zoonóticos, incluindo o vírus Ebola e a
síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2, demonstram que os vírus de origem
animal são uma ameaça real à saúde pública global. Os esforços de descoberta de vírus
detectaram
centenas
de
novos
vírus
animais
com
risco
zoonótico
desconhecido. Desenvolvemos uma avaliação de risco de código aberto para avaliar
sistematicamente novos vírus de origem selvagem em termos de seu potencial de
propagação e propagação zoonótica. Nossa ferramenta ajudará cientistas e governos a

avaliar e comunicar os riscos, informando as ações nacionais de priorização, prevenção e
controle de doenças. A lista de observação resultante de patógenos potenciais identificará
alvos para novas iniciativas de contramedidas de vírus, que podem reduzir os impactos
econômicos e de saúde de doenças emergentes.
O número de mortes e perdas econômicas resultantes da pandemia de síndrome
respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) são fortes lembretes de que somos
vulneráveis a ameaças virais zoonóticas. São necessárias estratégias para identificar e
caracterizar os vírus animais que apresentam o maior risco de propagação e
disseminação em humanos e informar as intervenções de saúde pública. Usando a
opinião de especialistas e evidências científicas, identificamos fatores de risco
hospedeiros, virais e ambientais que contribuem para o contágio e disseminação do vírus
zoonótico em humanos. Em seguida, desenvolvemos uma estrutura de classificação de
risco e uma ferramenta web interativa, SpillOver, que estima uma pontuação de risco para
vírus de origem selvagem, criando uma avaliação de risco comparativa de vírus com
potencial de transbordamento zoonótico não caracterizado ao lado daqueles já
conhecidos como zoonóticos. Usando dados de teste de 509.721 amostras de 74, 635
animais como parte de um projeto de descoberta de vírus e registros públicos de
detecção de vírus em todo o mundo, classificamos o potencial de transbordamento de
887 vírus de vida selvagem. Validando a avaliação de risco, os 12 principais eram vírus
zoonóticos conhecidos, incluindo o SARS-CoV-2. Vários vírus de vida selvagem
detectados recentemente tiveram uma classificação superior aos vírus zoonóticos
conhecidos. Usando um processo cientificamente informado, capitalizamos a riqueza
recente de dados de descoberta de vírus para identificar e priorizar sistematicamente os
alvos para investigação. A plataforma SpillOver acessível ao público pode ser usada por
formuladores de políticas e cientistas de saúde para informar pesquisas e intervenções de
saúde pública para prevenção e controle rápido de surtos de doenças. SpillOver é um
meio de vida,
FONTE:https://www.pnas.org/content/118/15/e2002324118

Usando abordagens baseadas em dados para melhorar a prestação de intervenções de
cuidados de saúde animal para a saúde pública
FONTE:https://www.pnas.org/content/118/5/e2003722118

Conceito básico: a imunidade do rebanho é um fenômeno
de saúde pública importante - e muitas vezes mal
compreendido

Em dezembro, Anthony Fauci previu que 70 a 85% da população dos Estados Unidos
pode precisar ser vacinada para obter “imunidade de rebanho” contra SARS-CoV-2
( 1 ). No entanto, ele foi muito cuidadoso em qualificar seus comentários. “Precisamos
ter um pouco de humildade aqui”, disse ele em uma entrevista ao New York Times ,
“realmente não sabemos qual é o número real”. ( 2 ) Fauci, diretor do Instituto Nacional
de Alergia e Doenças Infecciosas, admitiu que o número pode chegar a 90%. Mas, mesmo
com um ano de pandemia, havia muitas incertezas para oferecer um limite definitivo. E
com a hesitação generalizada da vacina, ele temia que definir a fasquia para um número
tão alto faria com que o público se desesperasse por algum dia alcançá-lo.
Desde os primeiros meses da pandemia de COVID-19, a “imunidade de rebanho” tornouse uma abreviatura para o dia em que um número suficiente de pessoas estará imune ao
vírus de forma que o distanciamento social pode acabar e os sistemas de saúde não estão
mais sobrecarregados. As pessoas estão clamando para saber quando chegaremos lá. Mas
mesmo enquanto Fauci e outros funcionários continuam a tentar calcular - e comunicar quando isso pode acontecer, eles têm que lidar com a incompreensão pública do termo e
divergências científicas sobre o que significa.
O conceito de saúde pública de imunidade de rebanho tem uma definição mais sutil do
que seu uso popular, que é uma das razões pelas quais continua difícil prever quando
vamos alcançá-la. Em teoria, estimar o limite para atingir a imunidade do rebanho por
meio de vacinação ou infecções naturais envolve um cálculo matemático simples. Mas é
mais fácil com um patógeno bem conhecido e uma população bem caracterizada. E
embora as equações básicas sejam diretas, a escolha das entradas corretas e a
interpretação dos resultados não são.
Quando questionado sobre sua definição de imunidade de rebanho, o epidemiologista de
doenças transmissíveis Paul Fine ri. Ele ouviu muitas definições do termo em sua longa
carreira na London School of Hygiene & Tropical Medicine, no Reino Unido ( 3 ). “Não
falarei por todos”, diz ele, mas a maioria dos epidemiologistas agora define o conceito
como “que proporção das pessoas, digamos, nos Estados Unidos precisa ser imune para
que a taxa de novas infecções diminua?”
Tecnicamente, então, uma população pode atingir a imunidade de rebanho mesmo com
baixos níveis do patógeno ainda circulando, o que significa que não foi necessariamente
erradicado para sempre. A questão, em última análise, é que a imunidade coletiva pode
não ser a abreviatura correta para se referir ao fim da pandemia. Isso foi cogitado
incorretamente, certamente de forma imprecisa, diz Fine. “Acho que muitas vezes as
pessoas não têm ideia do que estão dizendo.”
FONTE:https://www.pnas.org/content/118/21/e2107692118

Opinião: Aplicando uma abordagem de sistemas à
construção de resiliência
A pandemia COVID-19 mostrou-nos mais uma vez como nossas sociedades estão
interconectadas e vulneráveis a choques e tensões. Agora, mais do que nunca, os atores
humanitários e de desenvolvimento precisam pensar na construção da resiliência de
uma forma mais sistêmica e garantir que ninguém seja deixado para trás.
Para fazer isso, sugerimos o desenvolvimento de uma abordagem diferente para a
construção de resiliência.
As sociedades humanas funcionam com base em nossa capacidade como espécie de
colaborar - às vezes em grande escala - para fornecer bens, serviços e outros
benefícios. No entanto, essa colaboração geralmente não é bem estruturada ou eficiente
e pode ser vulnerável a distúrbios ou resultar em exploração, marginalização e exclusão.
Para alcançar essa escala de colaboração, as sociedades são compostas por uma ampla
gama de sistemas socioeconômicos, como sistemas de mercado ou sistemas de saúde
pública. Em cada um desses sistemas, existem redes de atores - pessoas e organizações interconectados e trabalhando juntos, intencionalmente ou não, para alcançar um
resultado compartilhado.
Frequentemente, não existe um mecanismo para supervisionar ou gerenciar esses
sistemas de colaboração. E, como resultado, as desigualdades, vulnerabilidades e
ineficiências podem ser negligenciadas. Esses sistemas às vezes não funcionam bem - ou
nem funcionam - ou podem ser vulneráveis a choques e tensões que afetam o modo
como funcionam, interrompendo o fornecimento de bens e serviços essenciais em tempos
normais ou em tempos de crise, quando podem ser mais necessário.
Acreditamos que a capacidade das populações vulneráveis de serem resilientes aos
riscos está relacionada ao bom funcionamento dos sistemas socioeconômicos críticos
em tempos normais, bem como durante e após tempos de crise. Quanto mais resilientes
e inclusivos forem esses sistemas, mais capacidade as comunidades terão de atingir seus
objetivos de desenvolvimento e mais resilientes serão ao enfrentar as adversidades.
O que pode ser feito de maneira diferente para construir resiliência?

Sugerimos a adoção de uma abordagem sistêmica para construir sistemas
socioeconômicos resilientes e inclusivos. Para orientar isso, nós da GOAL desenvolvemos
a abordagem Resiliência para Sistemas Sociais, ou R4S, que é um guia passo a passo
estruturado em cinco componentes principais para identificar, mapear e sintetizar
sistemas socioeconômicos contra cenários de risco.
• Componente 1: Os sistemas socioeconômicos são priorizados com base em sua
relevância para o grupo-alvo, oportunidade de alcançar mudanças em escala, viabilidade
dentro dos recursos de intervenção e contribuição para a resiliência do grupo-alvo.
• Componente 2: A situação atual dos sistemas socioeconômicos é mapeada para
compreender o papel dos vários atores nos sistemas e suas relações entre si.
• Componente 3: Os cenários de risco são identificados para priorizar aqueles que podem
afetar os sistemas socioeconômicos selecionados, considerando a probabilidade de
ocorrência e o nível de impacto.
• Componente 4: A resiliência do sistema é analisada por meio de uma avaliação de
vulnerabilidade e análise de loop causal. Em seguida, o sistema é avaliado em relação a
seis fatores determinantes de resiliência: conectividade, diversidade, redundância,
governança, participação e aprendizagem. Uma teoria sistêmica de mudança pode agora
ser desenvolvida, bem como um mapa que estabelece a visão futura de um sistema
socioeconômico com mudanças propostas para aumentar a resiliência e a inclusão.
• Componente 5: Ocorre um processo participativo de monitoramento, avaliação,
prestação de contas e aprendizagem. Desde a seleção do planejamento inicial até a
seleção dos sistemas-alvo, a análise e o monitoramento da mudança ao longo de todo o
processo devem ser realizados com as partes interessadas do sistema.
A abordagem de sistemas da GOAL para a construção de resiliência é baseada nas
melhores práticas identificadas em pensamento sistêmico, teoria de rede, pensamento
de cenário, mudança social e de comportamento e abordagens de inclusão e resiliência.
A estrutura geral para a abordagem R4S é a lente de resiliência, que se concentra na
população-alvo no centro, com o anel no nível seguinte representando a gama de
sistemas socioeconômicos que são relevantes para a resiliência da comunidade. Os anéis
externos das lentes representam o contexto “social, cultural e de governança” mais
abrangente e o contexto “físico e ambiental”.
Choques e tensões podem se originar desses dois contextos, provenientes de apenas um
ou de uma combinação dos dois. Esses choques e tensões se combinam para formar

eventos de risco que podem resultar em crises que revertem os ganhos de
desenvolvimento conquistados com dificuldade e afetam desproporcionalmente os mais
pobres e marginalizados.

The Resilience
Lens, a estrutura para a abordagem R4S. Clique aqui para ver uma versão larga. Fonte:
GOAL
A Lente de Resiliência da GOAL reconhece que para as sociedades serem resilientes e
inclusivas, elas devem existir no espaço de nicho, que é limitado pelo limite superior do
teto ecológico - definido pela extração sustentável do meio ambiente - e também pela
base social - definida por garantindo um nível mínimo de acesso aos serviços básicos e
assistência social.
Uma abordagem de sistemas oferece oportunidades para estimular soluções duradouras
que aumentam a autossuficiência e a capacidade de alcançar um grande número de
pessoas. Contribui para a construção de capacidades de atores locais permanentes dentro
dos sistemas - o estado, empresas do setor privado, sociedade civil ou comunidades - para
absorver, adaptar e transformar ao enfrentar choques e tensões e minimiza
consequências não intencionais nos sistemas socioeconômicos locais ou nas funções
interpretado por atores permanentes.
Reconhecemos que a mudança de sistema e a mudança de comportamento são duas
faces da mesma moeda e que a mudança de sistema não pode ser alcançada sem a
mudança de comportamento das partes interessadas do sistema. Mas, da mesma forma, a
mudança de comportamento deve ser baseada em uma compreensão da função mais
ampla do sistema.
Exemplos desta abordagem em jogo

A abordagem R4S foi aplicada em uma variedade de sistemas socioeconômicos em
diferentes contextos na América Latina e na África. Por exemplo, aplicamos essa
abordagem em nosso programa de resiliência urbana Bairro Resiliente, que visa a
construção de resiliência em assentamentos urbanos informais e mostrou um impacto
muito positivo em termos de fortalecimento da colaboração entre as partes interessadas
e obtenção de resultados mensuráveis na redução do risco de desastres.
Também foi aplicado aos sistemas de mercado de pesca de pequena escala por meio de
nosso programa Resiliência da Economia Azul, que visa populações indígenas e
afrodescendentes marginalizadas em regiões costeiras remotas. Também estamos
aplicando essa abordagem à resiliência em saúde em contextos frágeis e afetados por
conflitos.
A aplicação da abordagem R4S a essas intervenções ajudou as equipes da GOAL a mudar
sua perspectiva e permitiu-lhes ver o quadro mais amplo e compreender melhor as causas
básicas da vulnerabilidade e da pobreza. Também orientou o engajamento com uma gama
de atores locais com base em uma melhor compreensão de seu papel nos sistemas
socioeconômicos em que vivem e trabalham.
FONTE:https://www.devex.com/news/opinion-applying-a-systems-approach-to-resilience-building-99231
FONTE:https://goalglobal.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/11/R4S_Approach_D01_compressed.pdf

Inundações: prevenção como melhor opção
Em todo o mundo, as inundações continuam a ser o risco natural mais frequente e
prejudicial. Este relatório técnico começa explorando as razões desse estado de coisas: os
regimes hidrológicos, a existência de eventos extremos como parte de uma distribuição
contínua de possibilidades e os conceitos de perigo e vulnerabilidade. Em seguida, passa
a descrever os componentes de uma política de gestão de risco de inundação integrada:




medidas preventivas envolvendo ordenamento do território e aproveitamento
hidráulico, deixando um nível de risco residual aceitável;
medidas de gestão de crises, incluindo previsão de cheias, para fazer face a este
nível aceite de risco residual; e
medidas de incentivo à cultura de risco, comunicando as lições das outras duas
componentes.

Partindo desses fundamentos da análise de risco de inundação, o autor oferece
recomendações operacionais para a concepção de projetos financiados pela AFD em seus

países-alvo. Na seção final, ele analisa algumas situações específicas na França e nos
países em desenvolvimento.
FONTE:https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-05-05-19-20/flooding-prevention-best-option.pdf
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