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Simulado treina Defesa Civil para atuar em emergências de Saúde Pública
Meta foi sensibilizar profissionais para a importância do tema e da parceria com a Saúde, por
meio da Vigilância de Zoonoses

Ação reuniu agentes da Defesa Civil e da Saúde

Agentes operacionais da Defesa Civil de Campinas participaram nesta quarta-feira, dia 19, de
um exercício simulado de saúde pública envolvendo ocorrências com morcegos. A atividade foi
promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de
Zoonoses (UVZ) do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), e com apoio da Defesa
Civil.
O local escolhido para o trabalho foi a própria sede da UVZ, no Jardim Chapadão. A ação visou
sensibilizar os profissionais para a importância da atuação do serviço em situações de risco
à saúde pública, no âmbito da parceria já estabelecida entre o órgão e a UVZ no que diz
respeito a casos envolvendo morcegos.
De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, o evento viabilizou "a integração da
Defesa Civil com a Secretaria de Saúde na busca por uma cidade mais resiliente". No
simulado, os profissionais da UVZ capacitaram os agentes da Defesa Civil para atuar em
ocorrências envolvendo o encontro de morcegos em situações atípicas para a espécie. O
treinamento contou também com a participação de profissionais do sistema de atendimento
199 da Defesa Civil.

A médica veterinária Aline Nitsche destacou a importância do morcego no ecossistema e
suas contribuições para o controle de insetos e polinização, dentre outros. A relevância do
equilíbrio do meio ambiente para a saúde humana foi destacada por ela, que também
enfatizou que o morcego em seu habitat natural, e quando saudável, não oferece risco à
saúde, sendo inclusive protegido por legislação ambiental.
A ação envolveu atividade prática simulada com os morcegos em situações comuns, que não
exigem intervenção, e também em casos em que o animal apresentava comportamento
alterado. A veterinária explicou que quando esses animais estão caídos (vivos ou mortos) ou
circulando em local com incidência direta de luz, eles podem estar contaminados. “Esses
comportamentos não são normais entre morcegos e podem ser um indício de que estão
infectados pelo vírus da raiva”, detalhou Aline.
Os agentes aprenderam que quando isso acontece, não devem tocar no animal e precisam
isolar a área para evitar que pessoas ou bichos de estimação entrem em contato com o
animal. Nesses casos, a orientação é acionar imediatamente a UVZ, para fazer a remoção do
animal. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 193245-1219.
Em outros horários, o comunicado deve ser feito pelo fone 199 da Defesa Civil.
O aplicativo SISS-Geo - Sistema de Informação em Saúde Silvestre, desenvolvido pela
Fiocruz, foi utilizado durante o treinamento. O sistema foi apresentado como importante
plataforma computacional que permite, pela análise dos registros fotográficos de animais
mortos, identificar precocemente possíveis cenários de risco à saúde pública. Esta ferramenta
já é utilizada desde o ano passado pelas equipes da UVZ e da Defesa Civil.

A coordenadora da UVZ, Elen Fagundes, avaliou o simulado como “muito produtivo, tendo
atendido aos objetivos propostos, reforçando, mais uma vez, a importância da parceria já
firmada com a Defesa Civil de Campinas".

Bióloga Elen Fagundes – Coord da UVZ e a Médica veterinária Aline Nitsche – Instrutora no Simulado
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46271

Defesa Civil apresenta Plano de Contingência da Operação Verão
Audiência Pública foi realizada nesta segunda-feira, 17/10, no Salão Vermelho e contou com a
participação da população.

A Audiência pública para consulta do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil
(PCPDC) da Operação Verão realizada na manhã desta segunda-feira, dia 17 de outubro,
reuniu representantes de secretarias, autarquias e empresas públicas que compõem o
Comitê Municipal de Gestão de Risco e Desastres. O encontro teve como objetivo prestar
contas das ações realizadas na edição anterior da operação verão além de divulgar e obter
contribuições para o Plano 2022/2023.
A Operação Verão consiste no monitoramento ininterrupto da Defesa Civil com a participação
de vários setores da administração municipal no planejamento e execução das ações no
período de chuvas. Cada órgão define atribuições de prevenção e de resposta para elaboração
da minuta do Plano de Contenção. Na audiência pública, o material é revisado e retificado e,
posteriormente, ocorre a publicação do decreto no Diário Oficial do Município
(https://portal.campinas.sp.gov.br/diario-oficial).
Na ocasião, o diretor do Departamento de Defesa Civil do município, Sidnei Furtado, falou dos
investimentos e avanços da área tendo em vista a preservação de vidas humanas. “Nosso
objetivo principal é salvar vidas, seja numa remoção preventiva, numa ação de socorro ou num
trabalho de assistência humanitária adequada a desabrigados. E, apesar de todos os avanços
que tivemos ainda há muito a ser feito, por isso, temos que melhorar os procedimentos,
ajustar fluxos de acionamento e manter as equipes em alerta constantemente,” colocou.
Dentro da lógica do sistema municipal de Defesa Civil o diretor citou alguns avanços
significativos na Operação Verão em relação a anos anteriores. De acordo com Furtado, a
integração dos diferentes órgãos públicos em ações preventivas é um grande ganho para o
município. “Campinas tem um grupo de contenção de ocupações que é fundamental. Além de
remover a família da área de risco é preciso controlar para que não haja reocupação”, disse.
Entre outras ações preventivas citadas pelo diretor estão a melhoria no monitoramento das
áreas alagadas, aumento das vistorias em áreas urbanizadas, desassoreamento de córregos
e a instalação de abrigo específico para atendimento às emergências.
A edição 2022/2023 da Operação Verão também traz novidades. A inclusão da rede estadual
de radioamadores é uma delas. Conforme Furtado, essa parceria é uma proposta alternativa
caso haja colapso no sistema de comunicação. Serão entre 15 e 30 radioperadores que
atuarão em Campinas entre os meses de dezembro e março.
Outra ação inovadora adotada em Campinas em 2021 e que passa a integrar o Plano de
Contingência desse ano é o SISS-GEO – Sistema de Informação em Saúde Silvestre da
Fiocruz. “Quando a Defesa Civil atende uma ocorrência em que há um animal morto faz o
registro no sistema SISS -GEO para que seja verificado se há algum indício de circulação de
novo vírus”, explicou Furtado.
A instalação de um radar meteorológico na cidade é outro grande avanço. O investimento foi
aprovado pela Agencamp – Agência Metropolitana de Campinas. A aquisição do equipamento
está em fase de licitação. Também serão criados 20 Centros de Operações de Emergências
(COE) para implantação nos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
Sobre a Operação Verão
Realizada de 1º de dezembro a 31 de março, a Operação Verão reúne uma série de ações de
prevenção e resposta para redução do risco de desastres, evitando ocorrências graves

durante o período do verão, marcado por elevados índices de chuvas. Diversos setores da
administração pública fazem parte da Operação, conduzida por uma força-tarefa, que tem o
intuito de mobilizar as áreas no socorro a situações de emergência e de desastres,
minimizando suas consequências.
A estratégia inclui o acompanhamento de índices pluviométricos e previsão meteorológica
com envio de alertas à população e aos órgãos responsáveis, vistorias em área de risco e
adoção de medidas antecipadas para reduzir riscos.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46237

Plano de Ação integra resposta contra múltiplas ameaças de saúde
contra pessoas, animais e ambiente
Um plano de ação global e uma estrutura que possa integrar sistemas e melhor prevenir e
responder a ameaças à saúde foi divulgado nessa segunda-feira por agências da ONU.
Este é o primeiro plano conjunto para melhorar a saúde dos seres humanos, animais, plantas
e do meio ambiente.
Doenças tropicais negligenciadas, endemias e epidemias zoonóticas
Chamado de Plano de Ação Conjunto Uma Só Saúde, a parceria ocorre entra a Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente, Pnuma, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização Mundial
para Saúde Animal.
A iniciativa surgiu de um processo participativo para fortalecer cooperação, comunicação,
capacidade de construção e coordenação em todos os setores que lidam com preocupação de
saúde humana, e da interface da saúde animal, vegetal e ambiental.
Conhecido pela sigla, OH JPA em inglês, o plano vai de 2022 a 2026 focando na expansão de
seis áreas: sistemas de saúde, epidemias zoonóticas emergentes e reemergentes, endemias
zoonóticas, doenças tropicais negligenciadas e transmitidas por vetores, riscos para
segurança alimentar, resistência antimicrobiana e meio ambiente.
Desmatamento e gerenciamento da terra
O documento técnico inclui evidências e provas, boas práticas e diretrizes existentes. Ele
também cobre uma série de ações para avançar com o conceito de Uma Só Saúde em níveis
nacional, regional e global.
O diretor da FAO, Qu Dongyu, disse que o plano Uma Só Saúde deveria partir do gerenciamento
correto da terra contendo o desmatamento. Ele afirma que todos os setores devem cooperar
para implementar medidas de mitigação.
Ele lembra que a degradação da natureza está elevando os riscos de saúde, e que um setor
sozinho não tem como evitar e eliminar as doenças infecciosas.

Esforços globais e responsabilidade
As ações incluem o desenvolvimento e a implementação de diretrizes para países, parceiros
internacionais e atores não-estatais como as organizações da sociedade civil, academia,
instituições de pesquisas e associações profissionais.
O Plano de Ação também incentiva a cooperação, a responsabilidade compartilhada, ação
multisetorial e parceria, equidade de gênero e inclusão.
O diretor-geral da OMS acredita que a parceria Uma Só Saúde deve ser o centro dos esforços
globais contra epidemias e pandemias como a Covid-19.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/10/1803872?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=63adfbfdde-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_10_18_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-63adfbfdde-105027597

Origens pandêmicas e uma abordagem Saúde Única para preparação e
prevenção: soluções baseadas em SARS-CoV-2 e outros vírus de RNA
Este relatório concentrou-se em descobertas científicas antes e durante a pandemia e uma
revisão histórica de vários surtos anteriores de vírus de RNA para identificar pontos críticos de
intervenção para interromper a transmissão zoonótica e traduz esse conhecimento em
recomendações baseadas em uma abordagem Saúde Única para prevenir ou mitigar um
surto. e, se necessário, responder rapidamente para evitar a propagação de epidemias ou
pandemias.
Algumas das recomendações do relatório incluem:
1. “Vigilância Inteligente” para identificar patógenos potenciais de alta ameaça. Direcionar a
vigilância para pessoas, vida selvagem e animais domésticos em focos de doenças
emergentes; melhorar as metodologias de vigilância segura; e inovando uma estrutura de
avaliação de risco para fornecer alerta precoce de patógenos com maior probabilidade de
surgir.
2. Preparação e pesquisa translacional. Investir em P&D para diagnósticos inovadores e de
amplo espectro, estratégias antivirais e vacinais para patógenos prioritários com base em
dados de 'Smart Surveillance'; simplificar as abordagens para aumentar a capacidade de
ensaios clínicos, licenciamento e fabricação de contramedidas médicas; e compreensão da
patogênese de potenciais patógenos de alta ameaça para orientar novas estratégias
terapêuticas.
3. Reduza os fatores de risco de transbordamento e propagação. Trabalhar com
comunidades e países na linha de frente do surgimento de doenças para entender os fatores
epidemiológicos, da cadeia de valor e comportamentais do surgimento da EID; implementação
de estratégias de redução de risco; desenvolvimento de incentivos para minimizar o contato
humano-vida selvagem em interfaces em áreas rurais e mercados comerciais; e fortalecer a
conscientização sobre os impactos emergentes sobre a saúde e os custos do uso da terra e
das mudanças climáticas relacionados às doenças, para fornecer incentivos para o
desenvolvimento sustentável.
FONTE:https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2202871119

Epidemias que não aconteceram - Prevenir epidemias
Este relatório compartilha histórias inspiradoras de epidemias que não aconteceram, ou cujo
impacto foi reduzido, devido ao planejamento cuidadoso e ação estratégica rápida. Essas
epidemias que não aconteceram nos mostram como a trajetória de uma epidemia pode ser
fundamentalmente alterada quando um país investe e prioriza a preparação para surtos de
doenças infecciosas e a prontidão para agir quando ocorrer. É fácil ignorar o planejamento
cuidadoso e a ação rápida e estratégica que mantém o mundo protegido contra ameaças de
doenças infecciosas nos bastidores.
Essas epidemias que não aconteceram mostram que investimentos inteligentes, sistemas
de saúde aprimorados e melhor coordenação e comunicação por líderes determinados
podem encontrar, interromper e prevenir surtos. Uma resposta a surtos bem-sucedida é
multifacetada. Requer um conjunto diversificado de ações – desde a investigação
epidemiológica até o desenvolvimento e implementação de medidas de prevenção com as
comunidades afetadas – e é coordenado por uma série de atores.
FONTE:https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/
FONTE:https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen-2021/yellow-fever/

Revelando incentivos: Implicações do desenho de apólices públicas
de seguro rural no Brasil.
Neste relatório, pesquisadores analisam o funcionamento interno do Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (PROAGRO) e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR) e de cada programa gera diferentes incentivos para produtores, avaliadores de
sinistros e agentes financeiros, com impacto na efetividade dos gastos públicos.
Algumas das recomendações de política da pesquisa incluem:
• Investir na capacitação dos avaliadores de sinistros e aprimorar a fiscalização das
ocorrências de sinistros pode reduzir a aprovação irregular de pagamentos de indenizações
no âmbito do PROAGRO. A parametrização (utilizando imagens de satélite e dados de
temperatura e precipitação) pode complementar e facilitar o trabalho dos avaliadores de
sinistros.
• A produção de acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC reduz os riscos
associados às práticas agrícolas dos produtores segurados. O ZARC pode ser melhorado para
incluir critérios de gestão, conforme informado pelo último Plano Agrícola (Plano Safra).
• A migração dos recursos do PROAGRO para o PSR não só estaria em linha com o
crescimento recente do PSR, mas também atenuaria alguns dos problemas de eficiência do
gasto público no PROAGRO. No entanto, essa migração deve ser acompanhada de esforços
para enfrentar os desafios atuais enfrentados pelo PSR.
FONTE:https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2022/07/Revealing-Incentives.pdf

Esteja preparado: reduzindo o risco de desastres e crises
Este documento de trabalho analisa as práticas existentes relacionadas a emergências de
saúde, resiliência de infraestrutura e formas inteligentes de resposta e prevenção a crises.
Uma lição importante da pandemia do COVID-19 é antecipar e se preparar melhor para uma
crise de grande escala em meio a incertezas. O artigo examina os principais facilitadores
dessa abordagem. Concentra-se em enfrentar melhor as crises em cascata e complexas que
emanam do nexo de riscos naturais, mudanças climáticas e desafios de saúde pública.
Também apresenta uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo e sugere um conjunto
de ações regionais e sub-regionais para preparar melhor a Ásia-Pacífico para grandes riscos
de desastres, mudanças climáticas e pandemias.
O aquecimento global de 2°C provavelmente será superado durante o século XXI. Um mundo
mais quente seria mais arriscado não apenas em termos de clima e clima extremos mais
frequentes, mas também pela experiência de riscos sistêmicos. A região da Ásia-Pacífico
enfrenta um espectro assustador de perigos provenientes de várias fontes, tanto naturais
quanto biológicas. De fato, a Ásia-Pacífico é a região mais propensa a desastres do mundo e a
mais propensa a desastres do mundo. Os países aqui estão perto de atingir um ponto de
inflexão além do qual – alimentados pelas mudanças climáticas – estão destinados a exceder
sua capacidade de resposta. A saúde pública é um fator-chave ou respostas às cascatas de
desastres e à pandemia. Assim, fortalecer a resiliência do setor da saúde, suas interligações
com sistemas de resposta a emergências e planejamento de infraestrutura são as principais
estratégias de preparação para responder a uma crise tão grande. Este documento de
trabalho analisa as práticas existentes relacionadas a emergências de saúde, resiliência de
infraestrutura e formas inteligentes de resposta e prevenção a crises.
FONTE:https://unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Be%20Prepared%20-%20By%20Reducing%20Disaster%20and%2
0Crises%20Risk_11Oct_SD_0.pdf

Concepção e avaliação de um sistema de alerta precoce específico do
local baseado na comunidade e no impacto (SS-EWS): A estrutura
Este artigo apresenta uma estrutura centrada na comunidade chamada 'sistema de alerta
precoce específico do local' (SS-EWS) para co-projetar e co-avaliar com as comunidades um
alerta baseado em impacto (IBEWS) para locais vulneráveis em áreas de alto risco. Os
componentes da estrutura orientam as comunidades na identificação e avaliação dos
impactos locais; estabelecimento de tabelas de impacto e assessoria; derivar limites de chuva
baseados em impacto e níveis de alerta; e configurar o SS-EWS com modelos de previsão
meteorológica (NWP) baseados em radar.
Os achados do estudo mostram que a avaliação do SS-EWS para 2020–2021 teve resultados
promissores no acionamento dos níveis de SSW, usando previsões de chuvas pontuais e
agregadas por bacias, compatíveis com os impactos relatados e propondo ações de proteção
adequadas para reduzir o risco local de forma dinâmica . Ao implementar limites específicos
do site dentro de uma comunidade, em vez dos limites regionais usados oficialmente pelo
SMC, o IBEWS pode permitir que os usuários finais tomem decisões locais acionáveis em sites
com diferentes perfis de vulnerabilidade
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12860

Aproveitando dados informados sobre riscos para desastres e resiliência climática
Os riscos de desastres e clima resultam de uma interação complexa entre perigo, exposição e
vulnerabilidade em um amplo contexto definido por fatores socioeconômicos, políticos e
ecológicos. Para entender melhor o risco e gerenciá-lo com mais eficiência, precisamos
coletar, armazenar, analisar e usar dados informados sobre o risco. Identificamos desafios e
oportunidades para aproveitar dados informados sobre riscos para desastres e resiliência
climática. A estrutura é inspirada nos princípios FAIR (encontrável, acessível, interoperável e
reutilizável) e CARE (coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética) para
discutir oportunidades de como os dados podem estar disponíveis para informar a tomada de
decisões informadas sobre riscos em clima e desastres gerenciamento de riscos. Olhando
para o futuro, os dados podem ser desenvolvidos e integrados com as necessidades e a
participação da sociedade.processo de pesquisa e desenvolvimento . O mundo está mudando
de um modelo operacional “com fins lucrativos” para um modelo operacional “com fins
lucrativos”, que precisa de uma Quinta Revolução Industrial impulsionada por e por dados em
benefício da sociedade.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061722000412?via%3Dihub

Glossário de termos de ação antecipada: edição de 2022
Na tentativa de esclarecer alguns termos-chave, e mantendo o objetivo de “trazer coerência,
alinhamento e complementaridade” ao campo da ação precoce informada sobre o risco, a
REAP desenvolveu este glossário como uma ferramenta para apoiar conversas produtivas
sobre o tema . Nos últimos três anos, houve um rápido crescimento do interesse e da
implementação de abordagens de ação antecipada informadas sobre riscos para crises e
desastres. Uma variedade de partes interessadas está envolvida, incluindo atores
humanitários, de desenvolvimento e climáticos; organizações que trabalham com
financiamento de risco; e fornecedores de alerta precoce e informações de análise de risco.
Essas diferentes instituições geralmente trabalham em questões muito semelhantes
enquanto - como o recente Early Action: The State of Play relatório (REAP 2022) demonstrou
- empregando terminologia muito diferente para descrever suas atividades. Alternativamente,
eles podem empregar os mesmos termos para significar coisas muito diferentes. Esta
confusão em termos e conceitos-chave não está acontecendo apenas em nível setorial também ocorre dentro de organizações individuais. Seja dentro ou entre organizações, as
diferenças de idioma podem levar a confusão e desacordo, impedir o trabalho colaborativo e
reforçar os silos que as abordagens de ação inicial precisam superar para atingir seu
potencial. A falta de clareza em torno dos principais termos e conceitos também é
desanimadora para novos e potenciais interessados e pode torná-los menos interessados em
se envolver no trabalho de ação inicial.
FONTE:https://www.early-action-reap.org/sites/default/files/2022-10/REAP_Glossary%20of%20Early%20Action%20terms_2022%20edi
tion_FINAL.pdf

Guia Abrangente de Preparação 101:
Desenvolvimento e Manutenção de Planos de Operações de Emergência
O CPG 101 fornece diretrizes sobre o desenvolvimento de planos de operações de
emergência e promove um entendimento comum dos fundamentos do planejamento e
tomada de decisões baseados na comunidade e informados sobre riscos para ajudar os
planejadores a examinar ameaças ou perigos e produzir planos integrados, coordenados e
sincronizados.
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_cpg-101-v3-developing-maintaining-eops.pdf

Guia de Resiliência da Cadeia de Suprimentos
Fornece aos gerentes de emergência recomendações e melhores práticas sobre como
analisar cadeias de suprimentos locais e trabalhar com o setor privado para aumentar a
resiliência da cadeia de suprimentos usando uma abordagem de cinco fases
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/supply-chain-resilience-guide.pdf

Instalações de saúde e quedas de energia
Fornece às jurisdições, proprietários/operadores de serviços públicos e instalações de saúde
informações e recursos para melhorar a resiliência a quedas de energia, integrar planos e
priorizar a assistência durante uma interrupção.
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/healthcare-facilities-and-power-outages.pdf

Calor extremo: preparando-se para as ondas de calor do futuro
Este relatório oferece medidas concretas que humanitários e tomadores de decisão podem
tomar para mitigar os piores efeitos do calor extremo. Ele observa que nas próximas décadas,
as ondas de calor devem atingir e exceder os limites fisiológicos e sociais humanos em
regiões como o Sahel, o Chifre da África e o sul e sudoeste da Ásia. Ondas de calor extremas
nessas regiões resultariam em sofrimento e perda de vidas em larga escala, movimentos
populacionais e desigualdade ainda mais arraigada. O relatório também conclui que, embora
os impactos do calor extremo sejam globais, algumas pessoas são mais atingidas do que
outras.
Com base em um crescente corpo de conhecimento e boas práticas em torno de sistemas de
alerta precoce, ação antecipatória e resposta a ondas de calor, o relatório sugere as seguintes
cinco etapas principais para ajudar as pessoas mais vulneráveis:
• Forneça informações antecipadas sobre ondas de calor para ajudar as pessoas e as
autoridades a tomar medidas oportunas.
• Apoiar a preparação e expandir a ação antecipatória, especialmente por atores locais,

muitas vezes os primeiros a responder em emergências.
• Encontre formas novas e mais sustentáveis de financiar a ação local.
• Adaptar a resposta humanitária ao calor extremo acelerado.
• Fortalecer o engajamento nas esferas humanitárias, de desenvolvimento e climática
FONTE:https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-10/Extreme-Heat-Report-IFRC-OCHA-2022.pdf

Manual do usuário do departamento de referência de bacteriologia
Um guia para o departamento de referência de bacteriologia da UKHSA (BRD), suas unidades
e os testes e serviços que eles fornecem.
FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1109795/bacteriology-refer
ence-department-user-manual-version.pdf

Ranking de alimentos de baixa umidade em apoio ao gerenciamento
de risco microbiológico: relatório de reunião e revisão sistemática
Alimentos de baixa umidade (LMF) são alimentos que são naturalmente baixos em umidade
ou são produzidos a partir de alimentos de alta umidade por meio de processos de secagem
ou desidratação. Esses alimentos normalmente têm uma vida útil longa e foram percebidos
por muitos anos como não representando riscos microbiológicos de segurança alimentar.
No entanto, nos últimos anos, uma série de surtos de doenças transmitidas por alimentos
ligados a LMF ilustrou que, apesar do fato de que os microrganismos não podem crescer
nesses produtos, as bactérias têm a possibilidade de persistir por longos períodos de tempo
nessas matrizes.
Atendendo a um pedido do Codex Committee on Food Hygiene (CCFH), a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) implementaram uma série de atividades destinadas a reunir e analisar as informações
disponíveis sobre perigos relacionados ao LMF e classificação dos alimentos de maior
preocupação do ponto de vista da segurança microbiológica dos alimentos. Sete categorias
de LMF que foram finalmente incluídas no processo de classificação, e a saída da
classificação de risco, em ordem decrescente, foi a seguinte: cereais e grãos; produtos
proteicos secos; especiarias e ervas secas; nozes e produtos de nozes; confeitos e lanches;
frutas e legumes secos; e sementes para consumo.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240044036

Monkeypox e a convergência de riscos de segurança climática,
ecológica e biológica
Um estudo recente publicado na Nature descobriu que 218 das 375 doenças infecciosas que
impactaram a humanidade foram exacerbadas por riscos climáticos intensificados pelas
emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o estudo destacou que existem mais de 1.000
caminhos nos quais os riscos climáticos podem levar a surtos de doenças, o que demonstra
poderosamente a relação inextricável entre as mudanças climáticas e a segurança da saúde.
Como a mais recentemente declarada Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional (PHEIC) pela Organização Mundial da Saúde , a varíola dos macacos é um
estudo de caso oportuno que demonstra como as mudanças climáticas e as perturbações
ecológicas exacerbam a ameaça de doenças infecciosas emergentes e reemergentes por
meio de dois mecanismos: a probabilidade de surtos e tornando a resposta a surtos mais
desafiadora. As complicações adicionais de questões de equidade, desafios governamentais e
sistemas de saúde em dificuldades destacam os riscos de segurança no nexo das mudanças
climáticas, degradação ecológica e ameaças biológicas que os estados devem enfrentar nos
próximos anos.
A origem e propagação do Monkeypox
Limitada à Bacia do Congo quando o primeiro caso humano foi documentado em 1970 , a
varíola dos macacos agora é endêmica em 10 países da África Central e Ocidental. Em 2010 ,
os especialistas alertaram que a varíola dos macacos estava aumentando em margens
significativas, com a habitação perto da vida selvagem entre aqueles sem histórico de
vacinação anterior contribuindo significativamente para o aumento de vinte vezes nos casos.
Apesar desses avisos, ainda era alarmante quando o surto de varíola dos macacos em
andamento foi detectado pela primeira vez fora de sua região endêmica em 7 de maio de 2022
. Agora se espalhou para mais de 106 países com mais de 56.400 casos confirmados , em 8 de
setembro.
À medida que os especialistas procuram descobrir o que levou ao recente aumento da varíola
dos macacos de sua região endêmica para uma preocupação global, muitos estão destacando
as tendências globais que exacerbam o surgimento e o impacto de doenças infecciosas. O
vírus da varíola dos macacos salta para os seres humanos a partir de reservatórios animais e,
em seguida, se espalha dentro dos seres humanos por meio de contato pele a pele prolongado
ou exposição física a uma superfície contaminada, como roupas de cama, roupas e fluidos
corporais. As tendências de desmatamento e mudanças climáticas colocaram populações
humanas e reservatórios de animais em maior contato uns com os outros.
Intersecção com Clima e Segurança Ecológica
As mudanças climáticas e a degradação ecológica estão contribuindo para um mundo no qual
as doenças infecciosas podem se espalhar mais rápida e amplamente. O aumento das
temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação aumentaram a ameaça de doenças
transmitidas pela água e expandiram o alcance geográfico de algumas doenças transmitidas
por vetores, incluindo malária, zika, dengue e febre do Nilo Ocidental. Uma vez que as regiões
mais frias estão tendo que lidar com novas doenças que historicamente não estão dentro de
seus domínios.

A ruptura ecológica agrava esses problemas. Práticas que colocam os humanos em contato
mais próximo com os animais, incluindo o desmatamento , o manejo agrícola deficiente e a
invasão de comunidades urbanas em espaços selvagens, tornam muito mais provável a
disseminação de doenças de populações animais para humanas.
Essa maior probabilidade de disseminação de doenças, juntamente com uma população
globalmente conectada que tem pouca ou nenhuma imunidade contra doenças infecciosas
emergentes e reemergentes, aumenta a possibilidade de várias doenças atingirem níveis
epidêmicos ou pandêmicos: uma situação que pode sobrecarregar recursos e profissionais de
saúde também para abordar totalmente vários surtos de doenças simultaneamente. Embora
ainda não estejamos no estágio de duas pandemias sobrepostas, esse efeito já pode ser
visto: os sistemas de saúde estão com falta de pessoal e falta de suprimentos após o
COVID-19, deixando-os menos equipados para lidar com o surgimento da varíola dos
macacos .
Focar nas interseções de clima, ecologia e saúde humana será crucial para encontrar
soluções que mitiguem eventos de transbordamento, gerenciem futuros surtos e reduzam a
fragilidade local, regional e global. Isso destaca a relevância da estrutura One Health , uma
abordagem que reconhece que a resiliência às ameaças biológicas depende de
relacionamentos sustentáveis e saudáveis em todos os sistemas humanos, animais e
ambientais.
Questões de Justiça e Equidade
Questões sistêmicas relacionadas à desigualdade e desigualdade na saúde global
desempenharam um papel significativo na presença prolongada da varíola na África
Subsaariana e na resposta global ao surto em andamento. Questões relacionadas à resposta
a doenças no Sul Global, mensagens de saúde pública e estigmatização e acesso a cuidados
de saúde devem ser examinadas por seu papel no atual surto de varíola e no futuro
surgimento de doenças.
Cientistas nigerianos tentaram dar o alarme quando observaram que a varíola dos macacos
se comportava de maneira incomum em um surto de 2017, mas foram amplamente
ignorados. Isso faz parte de uma tendência maior: os cientistas do Sul Global não são levados
a sério quando levantam preocupações sobre ameaças de doenças infecciosas, e a saúde dos
indivíduos que residem nesses países é subvalorizada e até mesmo desconsiderada. Em vez
de esperar para lidar com surtos de doenças quando eles afetam o Norte Global, recursos e
atenção precisam ser colocados em deter as doenças quando e onde elas surgirem. No
momento da redação deste artigo, o continente africano ainda não tem acesso a uma única
dose da vacina contra a varíola dos macacos, destacando graves desigualdades de saúde que
são muito familiares.
Alguns cientistas sociais e especialistas em saúde pública notaram que os erros cometidos
durante a epidemia de AIDS nos EUA nas décadas de 1980 e 1990 estão se repetindo. As
primeiras mensagens de saúde pública sobre a varíola dos macacos se concentraram
exclusivamente na comunidade de homens que fazem sexo com homens, o que criou
estigmatização e complicações no atendimento, além de ofuscar a mensagem de que outras
comunidades correm o risco de contrair e transmitir a doença.
Monkeypox, e o COVID antes dele, demonstraram ainda mais a importância da seleção
cuidadosa de nomes de doenças e narrativas sobre surtos. Ativistas notaram que o nome

“monkeypox” tem conotações racistas e aumentou as narrativas negativas sobre a doença.
Assim como a segurança hídrica e alimentar, a biossegurança afeta a legitimidade do Estado
– respostas e mensagens inadequadas ou injustas diante de surtos de doenças corroem a
confiança no governo. Isso torna a proteção adequada da saúde um componente-chave da
resiliência do Estado contra a fragilidade, especialmente em um mundo alterado pelo clima.
Próximos trabalhos de RSE
Como a disseminação da varíola dos macacos deixou claro, a interseção entre ameaças
climáticas, ecológicas e biológicas requer atenção e ação imediatas. Avaliar as ligações e
sobreposições nesses cenários de ameaças é fundamental para fazer progressos
significativos nesse espaço. Nos próximos meses, os centros transversais da CSR estarão
abordando essa interseção, com foco particular em entender como a priorização do nexo
ecológico/biológico pode avançar nas metas de segurança em ambas as áreas. Fique de olho
em nossos próximos trabalhos sobre essa questão crucial.
FONTE:https://climateandsecurity.org/2022/09/monkeypox-and-the-convergence-of-climate-ecological-and-biological-security-risks/
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