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Saúde e Defesa Civil promovem simulado sobre febre
amarela
A Secretaria de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) e a Defesa
Civil realizaram nesta quarta-feira, 1º de setembro, o Simulado de Emergência em Saúde
Pública – Febre Amarela. A ação aconteceu no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José
Salim e envolveu cerca de 90 profissionais.
A atividade teve o objetivo de simular uma ação intersetorial, antecipando a soma de
esforços e o que deve ser feito por todos os envolvidos para o enfrentamento de uma
situação de emergência.
O secretário Municipal de Saúde, Lair Zambon, frisou que o simulado, o uso do SISS-GEO e
a transformação disso em informação precoce, “possibilita ter tempo de tomar medidas e
evitar quadros de emergência”.
Segundo a coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), Elen Costa Telli, a
ação é coordenada pela área da Saúde, mas exige uma força-tarefa para realizar todo o
necessário para que a doença não chegue até o ser humano. “A febre amarela é
transmitida pelos mosquitos que picam os macacos. Eles são animais ‘sentinela’ porque
quando começam a adoecer e morrer isso emite um alerta de que o vírus pode estar
circulando. A partir disso, são realizadas ações para preservar a saúde das pessoas.”
Em Campinas, o último caso autóctone foi registrado em 2017, porém, é necessário estar
sempre alerta e os serviços de saúde orientam que as pessoas que circulem em meios
silvestres estejam vacinadas contra a doença.
Também participaram do evento, o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a
frente das ações do órgão no evento; a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

(Devisa), Andrea von Zuben, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, Defesa Civil
de Itatiba e Morungaba além de membros da Defesa Civil do Estado.
Integração
A coordenadora do Sistema de Informação em Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Márcia Chame, também chamou a atenção para a necessária união de
forças entre os diversos setores e a participação da comunidade que também pode ajudar
a monitorar emergências de zoonoses.
“A integração dos setores nas ações preventivas de contenção dessas doenças é
bastante importante. Em Campinas observamos essa integração de forma muito efetiva
e sempre levamos o exemplo do município em treinamentos e eventos pelo Brasil.”
O Simulado teve a participação das Secretarias Municipais de Serviços Públicos, Verde e
Desenvolvimento Sustentável, bem como Ministério da Saúde, pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz); Secretaria de Saúde Estadual. Também teve apoio da Embrapa Territorial.
Como foi o simulado?
A dinâmica da simulação teve início com a representação do encontro de um macaco
morto por um servidor do Parque Ecológico. A partir disso foram desencadeadas as
ações como registro por meio do aplicativo SISS-GEO, aviso para a Unidade de Vigilância
de Zoonoses (UVZ), recolhimento do animal e coleta de amostras e busca ativa de
outros animais mortos por meio de duas equipes de profissionais e uso de drones e
imagens de satélite.
O que fazer?
Além de usar o aplicativo SISS-GEO (disponível para celulares Android e IOS) para
fotografar e registrar o encontro de um animal silvestre morto, é importante que a
comunidade contate os órgãos públicos imediatamente. Durante a semana, deve-se ligar
na UVZ no (19) 3245-1219 ou fora do horário de expediente (após as 17h), finais de
semana ou feriados, na Defesa Civil pelo 199.
FONTE:https://noticiasdecampinas.com.br/noticias/saude-e-defesa-civil-promovem-simulado-sobrefebre-amarela/

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=rwuEcgFF9ck
FONTE:https://portalcbncampinas.com.br/2021/09/simulado-contra-febre-amarela-e-realizado-emcampinas/
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=MgJwi5uDYs4
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=WuvKwUbFFhw
FONTE:https://m.facebook.com/pg/defesacivilsp/posts/?ref=page_internal
FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/galeria-de-fotos-mostra.php?idGaleria=6319

Comissão elogia a Casa Branca pelo plano de preparação
para a pandemia
WASHINGTON, DC (3 de setembro de 2021) - A Comissão Bipartidária de Biodefesa
elogiou hoje a Administração Biden por desenvolver um novo Plano Americano de
Preparação para a Pandemia por investir ousadamente em um esforço nacional que
transforma as capacidades dos EUA de responder rápida e efetivamente a futuras
ameaças biológicas. Conforme detalhado no relatório da Comissão de janeiro de
2021, The Apollo Program for Biodefense - Ganhando a corrida contra ameaças
biológicas , fazê-lo poderia efetivamente encerrar a era de ameaças de pandemia até
2030.
A Comissão, entretanto, não acredita que os US $ 65 bilhões propostos no plano Biden
sejam suficientes e, em vez disso, continuará a instar o Congresso a investir US $ 10
bilhões por ano durante dez anos. Este montante continua a ter um retorno cada vez
maior sobre o investimento, uma vez que a ameaça biológica tende a aumentar em
frequência e gravidade. Em comparação, o dano econômico aos Estados Unidos foi
estimado em US $ 16 trilhões em produção econômica perdida, gastos diretos,
mortalidade e morbidade.
“A capacidade de prevenir efetivamente pandemias e ataques biológicos se baseia em
uma base sólida de ciência e tecnologia. Parceiros nacionais e internacionais no governo,
academia, indústria e outras áreas do setor privado devem se engajar para tirar as
ameaças biológicas da mesa ”, disse o co-presidente da Comissão, ex-senador Joe
Lieberman. “Precisamos de inovação - o tipo de inovação que nos ajuda a resolver
problemas difíceis apresentados por ameaças biológicas como o COVID-19. A Comissão
tem o prazer de ver que a Administração reconhece que será necessário um esforço tão
grande quanto o Programa Apollo lunar dos anos 60 para conseguir isso. ”
O senador Lieberman observou que muitas das inovações tecnológicas de que precisamos
para proteger a nação de ameaças biológicas já existem, estão em desenvolvimento ou
têm caminhos viáveis para se concretizar. “Como um dos países mais inovadores e com
mais recursos do mundo”, disse ele, “podemos embarcar em um Programa Apollo para
Biodefesa para enfrentar e eliminar todas as ameaças biológicas. O programa deve ser

prático e abordar muitas das recomendações concretas que fizemos em nosso Plano
Nacional de Biodefesa. ”
“Estou feliz em ver esta Casa Branca reconhecer o que fazemos - que podemos aprender
com nossa experiência nacional com o Programa Apollo lunar e aplicá-lo a outros
problemas de grande escala aparentemente impossíveis, como lutar e eliminar ameaças
biológicas”, disse o ex- Secretário de Segurança Interna e co-presidente da Comissão,
Governador Tom Ridge. “Investimentos direcionados e significativos combinados com
responsabilidade governamental, parcerias público-privadas, engenhosidade e
perseverança nos levarão lá. Estou ansioso para o dia em que o Programa Apollo para
Biodefesa - por meio do Plano Americano de Preparação para a Pandemia - será, como
eles dizem, lançado. ”
A Comissão insta o Congresso a alocar fundos para esforços para desenvolver e
implantar as tecnologias necessárias para se defender contra todas as ameaças
biológicas, capacitar a saúde pública e prevenir pandemias, não importa a
fonte. Exemplos de tais investimentos incluem:










Candidatos à vacina para patógenos de protótipo (por exemplo, um patógeno
de protótipo em cada uma das 26 famílias virais conhecidas por infectar
humanos).
Medicamentos terapêuticos multipatogênicos no avanço de surtos (aqueles
que podem ser eficazes contra vários vírus).
Fabricação flexível e escalonável de produtos farmacêuticos (ou seja,
facilmente expandida ou aumentada)
Métodos sem agulha de administração de drogas e vacinas
Sequenciamento ubíquo (ou seja, leitura de material genético)
Detecção de infecção mínima e não invasiva
Capacidades de detecção massivamente multiplexadas (por exemplo, teste
simultâneo para muitos patógenos de uma vez).
Diagnóstico ponto-de-pessoa (testes que os indivíduos podem realizar onde
quer que estejam).

Sobre a Comissão Bipartidária de Biodefesa

A Comissão Bipartidária de Biodefesa foi estabelecida em 2014 para realizar uma
avaliação abrangente do estado dos esforços de biodefesa dos EUA e emitir
recomendações para promover mudanças. O relatório da Comissão de 2015, Um Projeto
Nacional para a Biodefesa: Liderança e Reformas Necessárias para Otimizar os Esforços ,
identificou lacunas de capacidade e recomendou mudanças na política e na legislação dos
EUA para fortalecer a biodefesa nacional e, ao mesmo tempo, otimizar os investimentos
em recursos. Em seu último relatório, Biodefense em Crise: Ação Imediata Necessária
para Abordar as Vulnerabilidades Nacionais, a Comissão fornece novas recomendações e
descreve até que ponto o governo federal implementou as recomendações da
Comissão. Outras publicações da Comissão abordaram necessidades críticas
de agrodefesa , orçamento
de
biodefesa , diagnósticos , ciência
e
tecnologia e capacidades de resposta estaduais, locais, tribais e territoriais . Em
setembro de 2018, a Casa Branca lançou a Estratégia Nacional de Biodefesa, uma das
principais recomendações do Blueprint. A Comissão continua a enfrentar os desafios da
biodefesa e a apelar a reformas. O ex-senador Joe Lieberman e o ex-governador Tom
Ridge co-presidem a Comissão. O Hudson Institute é o patrocinador fiscal da Comissão.
FONTE:https://biodefensecommission.org/commission-commends-white-house-for-pandemicpreparedness-plan/

Defesa da Agricultura Animal
A taxa crescente de doenças zoonóticas emergentes e reemergentes, juntamente com
ameaças e tentativas por aqueles com intenção nefasta de atacar alimentos e
agricultura, apontam para a necessidade de exercer mais esforços para eliminar
vulnerabilidades e reduzir as consequências associadas ao setor agrícola da América. O
setor de infraestrutura crítica de Alimentos e Agricultura (F&A) produz, processa e entrega
os sistemas e commodities que alimentam bilhões de pessoas e animais nos Estados
Unidos e globalmente. Em 2015, a agricultura, alimentos e indústrias relacionadas
contribuíram com US $ 992 bilhões (5,5%) para o produto interno bruto (PIB) dos EUA,
tornando-o um dos maiores setores da economia dos EUA. Dada sua importância crítica
para a segurança e disponibilidade de alimentos nos Estados Unidos e em todo o
mundo, proteger esse setor é uma questão de segurança nacional. Agências
federais; governos estaduais, locais, tribais e territoriais (SLTT); instituições acadêmicas; e
parceiros da indústria contribuem e são responsáveis por este vasto

empreendimento. Nossas vidas, cultura, economia e sustento dependem de seus
esforços.
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2017/10/Defense-of-Animal-Agriculture04.pdf

Biodefesa em crise - ação imediata necessária para
enfrentar vulnerabilidades nacionais
A Comissão Bipartidária de Biodefesa foi criada em 2014 para examinar a capacidade da
nação de se defender contra ameaças biológicas - incluindo doenças infecciosas e
ataques bioterroristas. Em outubro de 2015, a Comissão divulgou sua base relatório, A
National Blueprint for Biodefense: Leadership and Major Reform Needed to Otimize os
esforços. Este relatório continha 33 recomendações e 87 correspondentes itens de ação
para fortalecer as políticas de biodefesa do governo federal e programas.1
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2021/03/IndicatorsReport_final7_070221_web.pdf

Um Projeto Nacional para a Biodefesa:
Liderança E Grandes Reformas Necessárias Para Otimizar Os Esforços
NOTA: O Blue Ribbon Study Panel on Biodefense é agora a BIPARTISAN COMMISSION ON
BIODEFENSE
A Nação fez alguns progressos com a biodefesa e este relatório não descarta isso. Em
vez de catalogar o sucesso, no entanto, este relatório delineia as áreas que precisam de
melhorias e fornece recomendações-chave para abordá-las. Embora, sem dúvida,
existam desafios em todas as áreas de capacidade necessárias para a biodefesa, este
relatório descreve esse subconjunto trazido à atenção da Comissão como sendo o mais
problemático. Também vai além dos limites do HSPD-10 para exigir uma maior inclusão de
questões como saúde animal e engajamento global como componentes-chave da missão
de biodefesa. Este relatório contém propostas para uma construção de liderança eficaz e
uma estrutura de governança renovada. Ele fornece um plano detalhado para a reforma
com itens de ação que são categorizados por tempo de conclusão (resumido na Tabela
1): curto prazo (em um ano ou menos); médio prazo (de um a três anos); e longo prazo
(dentro de três a cinco anos).
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2015/10/NationalBluePrintNov201803.pdf

O Programa Apollo para Biodefesa - Vencendo a corrida
contra ameaças biológicas
A pandemia COVID-19 é um grito de alerta para os Estados Unidos levarem as ameaças
biológicas a sério. O vírus está prestes a tirar a vida de mais de 400.000 americanos e
custar trilhões de dólares à nossa economia. Os riscos de futuras pandemias aumentam
à medida que o progresso tecnológico diminui as barreiras para modificar os patógenos,
levantando o espectro de novos agentes biológicos que causam doenças muito piores do
que a humanidade jamais enfrentou. Enquanto isso, as vulnerabilidades dos Estados
Unidos a ataques biológicos nunca foram tão claras para nossos adversários.
No entanto, há um caminho a seguir. O Programa Apollo para Biodefesa daria aos
Estados Unidos a oportunidade de mobilizar a nação e liderar o mundo para enfrentar
esses desafios: um mundo onde detectamos e rastreamos continuamente qualquer novo
patógeno da fonte; onde podemos distribuir testes rápidos de ponto-de-pessoa para
todas as famílias no país dentro de alguns dias dessa detecção; onde tratamentos eficazes
já estão disponíveis; onde o desenvolvimento e implementação da vacina ocorrem em
semanas, em vez de anos; e onde as pandemias nunca mais ameaçarão as vidas e os
meios de subsistência dos americanos e de pessoas em todo o mundo.
Com clareza de propósito, este mundo é possível na próxima década. Embora ambicioso,
considere que em 1960, era difícil imaginar pousar uma pessoa na lua. Ainda assim, em
1961, o presidente John F. Kennedy comprometeu os Estados Unidos a atingir essa meta
“antes que a década acabasse”. Nove anos depois, com 161 dias de folga, os Estados
Unidos cumpriram a missão Apollo 11 e fizeram história da humanidade. Os Estados
Unidos podem, e devem, da mesma forma acabar com as pandemias antes do fim desta
década.
A ameaça existencial que os Estados Unidos enfrentam hoje devido às pandemias é um
dos desafios mais urgentes de nosso tempo; e acabar com as pandemias é mais
alcançável hoje do que pousar na Lua em 1961. Os avanços nas ciências biológicas,
acelerados pela pandemia, trouxeram a tecnologia a um ponto de inflexão onde acabar
com as pandemias está ao nosso alcance, mas apenas se nos comprometermos.

Mesmo o programa mais ambicioso (cerca de US $ 10 bilhões anuais) seria uma pequena
fração do custo atual da pandemia COVID-19 e um investimento em nossa saúde,
economia e segurança nacional. Junto com as mudanças estruturais, políticas e de
liderança necessárias detalhadas no National Blueprint for Biodefense da Comissão de
2015, o Programa Apollo para Biodefense efetivamente encerraria a era de ameaças de
pandemia até 2030.
FONTE:https://biodefensecommission.org/wpcontent/uploads/2021/01/Apollo_report_final_v8_033121_web.pdf

Surtos dos eventos mais recentes

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home

Melhoria dos dados da população animal e classificação
dos sistemas de produção para apoiar as estimativas da
carga de doenças animais
A Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO) lidera o
aspecto da missão do programa Carga Global de Doenças Animais (GBADs) que irá
descrever as populações e sistemas de produção de gado e animais aquáticos. A CSIRO
fará parceria neste trabalho com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) e o Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI).

Uma grande quantidade de dados sobre animais foi coletada ao longo do tempo; no
entanto, a qualidade varia de ruim a excelente. Uma vez que esses dados são mantidos
por muitas organizações diferentes, em muitas formas diferentes, e muitas dessas
informações não estão disponíveis de forma harmonizada ou mesmo organizada e coesa,
pode ser difícil o acesso.
Nossa equipe de cientistas internacionais coletará dados existentes de sistemas de
produção de gado e animais aquáticos, com foco em populações, produtividade e preços
de insumos (como rações) e produtos (como carne e leite). Diversas fontes de dados
incluirão organizações públicas, não governamentais e privadas em nível global; em
particular para o país do estudo de caso, a Etiópia . Nossos cientistas também
identificarão quaisquer dados ausentes que precisem ser coletados para fornecer uma
compreensão mais abrangente da carga de doenças animais.
Trabalhando em estreita colaboração com colegas da Universidade de Zurique, Suíça,
desenvolveremos um sistema de classificação para os dados dos diferentes sistemas de
produção de gado, fornecendo a base para uma estimativa do envelope de perda de
saúde animal . Nossa análise fornecerá informações sobre a biomassa e o investimento
econômico nos animais nesses sistemas de produção e, quando possível, os papéis de
gênero envolvidos na produção animal. Isso fornecerá a base para diferenciar os ônus das
doenças animais entre os sistemas de produção e destacará o equilíbrio entre os gêneros
no fardo .
A metodologia desenvolvida será embarcada em modelos hospedados no protótipo do
mecanismo de conhecimento GBADs que está sendo desenvolvido por colaboradores da
Universidade de Guelph, no Canadá. A rede de cientistas do GBADs tornará essas
informações disponíveis publicamente, desenvolvendo painéis de visualização de dados
fáceis de usar e baseados na Web, e publicando artigos em periódicos científicos. Isso
permitirá que os tomadores de decisão e outras partes interessadas acessem e entendam
facilmente os dados da pecuária, auxiliando na tomada de decisão baseada em evidências
para investimentos e minimizando os impactos adversos no meio ambiente e na saúde
pública. Também ajudará os pequenos criadores de gado a alocar seus escassos recursos
para as questões de saúde que são economicamente mais importantes para suas
empresas de produção de gado e, portanto, têm mais impacto em seus meios de
subsistência.
FONTE:https://oiebulletin.com/?panorama=03-1-2021-1_csiro
FONTE:https://animalhealthmetrics.org/

Alemanha e OMS inauguram central de inteligência para
controle de doenças
A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e o diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, inauguraram um centro de inteligência para o
controle de pandemias e endemias. A meta é preparar e proteger a população dessas
ameaças a saúde global.
A iniciativa recebeu um investimento inicial de US$ 100 milhões do governo alemão e
conta com parcerias de profissionais em diversas disciplinas. Com tecnologia avançada, o
centro terá a capacidade de conectar dados, ferramentas e comunidades, levando mais
conhecimento para o bem comum.
Esforço
Segundo Tedros, o mundo precisa ser capaz de detectar novas doenças com potencial
pandêmico e acompanhar as medidas de controle em tempo real para criar uma gestão
eficaz do risco de pandemia e epidemia. Para ele, o centro será a chave para esse esforço,
utilizando inovações em ciência de dados para monitorar e reduzir o tempo de resposta
na saúde pública, criando sistemas para compartilhar e expandir o conhecimento global
nesta área.
Localizado em Berlim, o centro terá a liderança Chikwe Ihekweazu, atualmente diretorgeral do Centro de Controle de Doenças da Nigéria. Parte do Programa de Emergências da
OMS, o projeto conta com a colaboração de países e parceiros em todo o mundo.
“A preparação para uma pandemia e epidemia deve ocorrer antes do início de um
surto”, disse o Tedros. “Geração e análise de dados, e a capacidade de detectar e avaliar
melhor os riscos de eventos de doenças em seus estágios iniciais antes que eles
amplifiquem e causem morte e perturbação social, é o foco do Centro da OMS", conclui
o chefe da OMS.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1761742
FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/142853-oms-inaugura-novo-centro-de-inteligencia-para-prevencao-depandemias#:~:text=A%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20da%20Sa%C3%BAde%20(OMS)%20i
naugurou%20na%20quarta%2D,a%20crise%20de%20COVID%2D19.

Como a saúde mental influencia a recuperação após um
desastre
Um novo estudo encontra ligações entre a saúde mental pré-desastre e a recuperação.
Quando ocorre um desastre, a vida das pessoas muda de maneiras inesperadas e sem
precedentes. Desastres naturais, como furacões e inundações, desastres provocados pelo
homem, como ataques terroristas e guerra química, e desastres de saúde pública, como
a pandemia COVID-19, fazem com que os indivíduos sofram de uma miríade de maneiras
para as quais muitas vezes não estão preparados.
A recuperação de um desastre é um processo contínuo, complexo e altamente
individual que exige muito esforço dos indivíduos afetados. As vítimas de desastres
muitas vezes se veem tendo que trabalhar duro para restaurar sua saúde mental e, em
alguns casos, para reconstruir toda a sua vida.
Quando o furacão Katrina atingiu a Costa do Golfo em 2005, ninguém poderia prever a
imensa escala de seus efeitos. O desastre causou 1.833 mortes, destruiu casas e empresas
e causou danos totais estimados em 125 bilhões de dólares (EM-DAT, 2021). As
consequências do furacão Katrina afetaram milhões de pessoas de maneiras diferentes,
principalmente os indivíduos e famílias que viveram na zona do desastre e
sobreviveram. Esses sobreviventes sofreram uma série de dificuldades: muitos não tinham
acesso adequado a recursos como comida, água e medicamentos ; precisava se
mudar; preocupados com a segurança de si próprios e de suas famílias; e / ou vivenciou a
morte de um ente querido.
Devido ao estresse e ao trauma que experimentam, os sobreviventes de desastres
naturais correm um risco agudo de uma série de problemas de saúde
mental: depressão , transtorno de uso de substâncias, transtornos de ansiedade e
transtorno de estresse pós-traumático são comumente relatados por vítimas de
desastres (Goldmann e Galea , 2014). Além disso, os sobreviventes costumam apresentar
sintomas de estresse pós-traumático sem atender aos critérios para transtorno de
estresse pós-traumático, e esses sintomas podem persistir por anos após o desastre.
Os pesquisadores frequentemente estudam a progressão dos resultados de saúde mental
em sobreviventes de desastres naturais e outros eventos traumáticos . No entanto, como
o início desses desastres costuma ser imprevisível, os pesquisadores quase nunca têm
informações sobre a saúde mental e o bem-estar dos sobreviventes antes do
desastre. Esta é uma informação incrivelmente importante - como todos nós descobrimos
recentemente, como estávamos antes de o COVID-19 chegar fez uma grande diferença em
quão bem (ou mal) fomos capazes de nos adaptar a ele.

Usando informações pré-desastre para entender as reações ao furacão Katrina
Uma equipe de pesquisa multi-institucional teve acesso exclusivo a informações sobre a
saúde mental e o bem-estar dos participantes antes e depois do furacão Katrina . Sarah
R. Lowe da Escola de Saúde Pública de Yale e seus colegas da Universidade de Harvard e
da Universidade de Massachusetts Boston estudaram participantes que foram
originalmente recrutados de Nova Orleans para o Estudo de Portas Abertas, um estudo de
intervenção educacional direcionado a pais de baixa renda em faculdades comunitárias
em todo o país. Nos dois anos que antecederam o furacão Katrina, esses participantes
fizeram pesquisas a respeito de seu apoio social percebido, saúde mental e condições de
saúde física. Após a passagem do furacão, a equipe de pesquisa os acompanhou.
Como esse grupo de participantes foi recrutado em Nova Orleans, eles foram muito
afetados pelo furacão Katrina. As participantes também eram predominantemente de
baixa renda, negras e mães solteiras. Mulheres, membros de grupos minoritários e
indivíduos com baixo nível socioeconômico correm maior risco de sintomas de estresse
pós-traumático (Goldmann e Galea, 2014). Tal como aconteceu com a pandemia COVID19, essas populações foram duramente atingidas; eles sentiram os efeitos do desastre
mais intensamente (Fussel et al., 2010; Zoraster, 2010).
Os participantes foram entrevistados um ano, quatro anos e doze anos após o furacão,
para que seus níveis de sintomas de estresse pós-traumático pudessem ser avaliados ao
longo do tempo. Eles também foram pesquisados sobre as formas pelas quais foram
afetados pelo furacão: danos à habitação, perda de entes queridos, falta de suprimentos e
outras dificuldades.
Sobreviventes de desastres com doença mental estão em risco de sintomas de estresse
pós-traumático crônico
Lowe e colegas analisaram as trajetórias dos sintomas de estresse pós-traumático de
mulheres de baixa renda após o furacão Katrina usando dados do estudo RISK. Nesse caso,
uma trajetória de sintomas de estresse pós-traumático descreve como o nível de sintomas
de estresse pós-traumático de um participante mudou ao longo do tempo durante os 12
anos após o desastre.
Três principais trajetórias, ou vias, de sintomas de estresse pós-traumático foram
detectados. A maioria dos participantes experimentou sintomas moderados que
diminuíram com o tempo, à medida que se recuperavam do trauma do furacão. Além
disso, cerca de um quarto dos participantes experimentou sintomas graves que
diminuíram com o tempo. Ainda outros participantes sofreram sintomas graves que
permaneceram crônicos ao longo dos 12 anos de duração do estudo (Lowe et al.,
2020). Os pesquisadores examinaram se algum dos fatores incluídos na pesquisa original
dos participantes - suporte social percebido, doença mental e condições de saúde física -

poderia ser usado para prever qual trajetória de sintomas de estresse pós-traumático um
indivíduo seguiu após o furacão.
Os pesquisadores descobriram que menor apoio social percebido, existência de doença
mental e problemas de saúde física foram todos correlacionados com níveis mais elevados
de sintomas de estresse pós-traumático ao longo do tempo.
No entanto, o impacto do suporte social percebido e da saúde física não pôde ser
discernido uma vez que os pesquisadores controlaram a exposição ao desastre. Isso
significa que o impacto do suporte social percebido e da saúde física nos sintomas de
estresse pós-traumático pode ser explicado pelas formas como os indivíduos foram
afetados pelo furacão; participantes com níveis mais baixos de suporte social percebido e
/ ou problemas de saúde física preexistentes foram prejudicados em um grau maior. Isso
provavelmente ocorre porque os indivíduos com níveis mais baixos de apoio social não
tiveram ajuda para adquirir recursos essenciais após o furacão, e os indivíduos com
problemas de saúde física eram mais propensos a sentir falta de medicamentos ou
cuidados médicos necessários.
Depois que os pesquisadores ajustaram esses outros fatores, o único preditor prédesastre da trajetória dos sintomas de estresse pós-traumático que permaneceu foi a
doença mental preexistente. Com base na pesquisa original que fizeram antes do
furacão, os pesquisadores puderam determinar se os participantes tinham ou não
probabilidade de sofrer de problemas de saúde mental. Aqueles que sofriam de doenças
mentais antes do furacão Katrina tinham maior probabilidade de apresentar sintomas de
estresse pós-traumático crônico após o furacão (Lowe et al., 2020). Em outras palavras, os
indivíduos com doenças mentais corriam o risco de apresentar altos níveis de sintomas de
estresse pós-traumático, que permaneceram altos mesmo 12 anos após o início do
furacão Katrina.
Precisamos apoiar populações vulneráveis
Os resultados deste estudo destacam a necessidade de apoiar indivíduos com doenças
mentais e problemas de saúde física preexistentes após desastres naturais. Os
pesquisadores dão as seguintes sugestões para reduzir o impacto dos desastres sobre
esses grupos vulneráveis:
 Os

profissionais de saúde devem garantir que os pacientes tenham planos para
uma evacuação oportuna e meios para se manterem em contato com amigos
próximos e familiares caso ocorra um desastre.

 Os

profissionais de saúde devem encorajar os pacientes a ter um estoque reserva
de medicamentos necessários.

 Aqueles

que prestam assistência pós-desastre devem ter certeza de ter
suprimentos adequados de medicamentos para problemas comuns de saúde
mental e física, além de outros recursos de manutenção da vida

Possíveis implicações para COVID-19
Os resultados deste estudo têm grandes implicações para a pandemia COVID-19. Com as
diretrizes de distanciamento social diminuindo e as vacinas sendo distribuídas, e as
taxas de infecção e mortalidade diminuindo em países altamente vacinados, todos nós
gostaríamos de pensar que a pior parte da pandemia já passou. No entanto, mesmo que
o cerne do desastre pareça ter passado, o trabalho de recuperação nacional e global
está apenas começando.
Os especialistas prevêem uma crise de saúde mental de longo prazo, com 4 em cada 10
adultos nos Estados Unidos relatando ansiedade ou transtorno depressivo no início de
2021, em comparação com 1 em cada 10 adultos que relataram esses sintomas no
primeiro semestre de 2019 (Panchal et al., 2021). Além disso, o desemprego relacionado à
pandemia e o fechamento de escolas tiveram um impacto em larga escala na pobreza e
na educação globais . Não podemos saber como a sociedade continuará afetada pela
pandemia COVID-19 em 10 anos, mas podemos tomar medidas informadas para apoiar as
pessoas mais necessitadas.
Com base nas descobertas do estudo do furacão Katrina, aqui estão algumas possíveis
implicações para a nossa resposta, como sociedade, à pandemia de COVID-19:
 Os

indivíduos com doença mental preexistente têm maior probabilidade de
apresentar sintomas de estresse pós-traumático crônico após um desastre. É
importante continuarmos a fornecer cuidados de saúde mental para aqueles
que os receberam antes da pandemia e disponibilizá-los para aqueles que
gostariam de começar a recebê-los. Isso pode incluir o fornecimento de
informações sobre opções de seguro de saúde e cuidados de saúde mental,
estendendo os cuidados de saúde mental universitários até as férias de verão e
disponibilizando cuidados de saúde mental online para pessoas em todos os
locais.

 Lowe

et al. observaram que membros de grupos minoritários e indivíduos com
baixo nível socioeconômico correm maior risco de sintomas de estresse póstraumático após um evento traumático. Da mesma forma, as minorias e aqueles
que vivem em condados com menor nível socioeconômico têm taxas mais baixas
de vacinação COVID-19 (Ndugga et al., 2021; Barry et al., 2021). Os provedores
de vacinas e as organizações de saúde pública devem certificar-se de fornecer a
essas populações vulneráveis informações sobre como acessar a vacina e
continuar realizando campanhas de educação pública para aumentar o
conhecimento e a confiança na vacina.

 Lowe

et al. destacou a necessidade de apoiar as populações vulneráveis na
recuperação de um desastre. As organizações de saúde pública e os governos
devem continuar a monitorar o efeito contínuo da pandemia sobre o
desemprego, a pobreza e a educação, e devem oferecer assistência àqueles que
foram afetados de forma mais intensa.

Kendall Ertel, estudante de graduação na Universidade de Yale, e Reuma Gadassi Polack,
bolsista de pós-doutorado na Universidade de Yale, contribuíram para esta postagem.
FONTE:https://www.psychologytoday.com/ca/blog/thoughts-and-feelings/202107/how-mental-healthshapes-recovery-after-disaster

Missão brasileira no Haiti mantém assistência aos afetados
pelo terremoto do último dia 14
No 7° dia de ajuda humanitária, a atuação da Força Tarefa no Haiti alocou as equipes em
locais de maior destruição, onde se depararam com estruturas danificadas que
ameaçavam a segurança das crianças na região, corte de árvore em risco de queda sobre
residência e avaliação de estruturas pelo engenheiro da equipe.
Uma das missões foi o reconhecimento em um estádio de futebol utilizado como moradia
temporária para os desabrigados do terremoto: na oportunidade foi feita uma visita nas
instalações do Médico sem Fronteiras, que já vem atuando na região.
Outro destaque foi o início das capacitações à equipe da Defesa Civil de Les Cayes na
instalação, uso e manuseio dos aparelhos purificadores de água, que serão doados à
comunidade local após a missão humanitária brasileira.
Terremoto no Haiti
O Brasil manifestou solidariedade ao povo haitiano depois do terremoto que atingiu o país
no último dia 14. O número de mortes ultrapassou 2 mil e foram centenas de feridos. Logo
depois do terremoto de magnitude de 7,2, um ciclone tropical também atingiu o país,
dificultando as buscas por sobreviventes.
Em nota, o Governo Federal reafirmou o firme compromisso com a continuidade da ajuda
humanitária prestada àquele país.
O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando a situação por meio da
Embaixada em Porto Príncipe para dar toda a assistência aos brasileiros que lá residem.
Segundo o Itamaraty, a comunidade brasileira no Haiti é estimada em 50 pessoas, a
maioria de religiosos.
Para qualquer informação, os telefones de plantão da Embaixada brasileira em Porto
Príncipe é +509 31629513. No Brasil, a Divisão de Assistência Consular do MRE também

está aberta para informações e esclarecimentos a familiares de brasileiros no Haiti. O
telefone é +55 61 8197-2284.
Com informações do Ministério da Defesa

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/08/missao-brasileirano-haiti-mantem-assistencia-aos-afetados-pelo-terremoto-do-ultimo-dia-14
Haiti sofre as consequências do último terremoto que atingiu o país
FONTE:https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/haiti-sofre-asconsequencias-do-ultimo-terremoto-que-atingiu-o-pais-05092021

EVENTOS

Congresso da ABRAPAVAA – Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de
Acidentes Aéreos em 27 e 28 de outubro de 2021.
FONTE:https://abrapavaa.com.br/
FONTE:https://www.facebook.com/abrapavaa/

Guia para o diálogo compassivo e empático
A Divisão de Preparação Nacional do Escritório do Caribe de Porto Rico para a Região 2 do
FEMA, em colaboração com HHS ASPR e Americares, convida você para este seminário
virtual onde o projeto piloto do Guia para Diálogo Compassivo e Empático será
apresentado.
Este workshop visa apoiar a sustentabilidade a longo prazo daqueles que trabalham em
resposta e recuperação e fornecer-lhes as ferramentas para intervir de forma eficaz e com
empatia, ajudando-os a compreender melhor os efeitos do estresse cumulativo.
Quem deve comparecer? Gestores de emergência, coordenadores interagências, governo
local, estadual e federal.
FONTE:https://femacqpub1.connectsolutions.com/content/connect/c1/7/en/events/event/shared/1482
25860/event_registration.html?connect-session=breezbreez4omzyf9ho5kbkq34&scoid=198114116&_charset_=utf-8

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - UNICAMP

https://ceped.cpa.unicamp.br/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes
COODENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO
http://www.defesacivil.sp.gov.br/atualizacao-cidades-resilientes/

