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Covid amplificou crise na saúde mental das crianças
Poucas crianças têm acesso a serviços de saúde mental, alerta o secretário-geral das
Nações Unidas em um vídeo apresentado no Fórum Político de Alto Nível sobre
Desenvolvimento Sustentável.
António Guterres destacou que “a Covid-19 amplificou o problema”, porque “milhões de
crianças estão fora da escola, o que aumenta o risco de violência e de stress mental”.
Proteção Social
Para o chefe da ONU, apoiar o bem-estar dos menores de idade precisa ser uma
prioridade. Guterres pede aos governos que garantam a proteção social das crianças e de
suas famílias, por meio de programas de saúde mental e de apoio psicossocial.
O secretário-geral mencionou ainda as “ameaças online e offline” as quais as crianças
estão cada vez mais expostas, e pediu que a opinião dos menores seja levada em
consideração durante a formulação de políticas de proteção.
Parte da Solução
Segundo António Guterres, as crianças precisam ser parte da solução e a meta deve ser
“trabalho conjunto para a criação de sociedades resilientes, sustentáveis e focadas nas
pessoas, onde todos os menores vivam uma vida sem violência e com os maiores níveis
de saúde mental”.
A reunião, na quinta-feira, foi organizada pela Missão Permanente da Bélgica nas Nações
Unidas e pelo Grupo de Amigos da Saúde Mental e do Bem-Estar. O objetivo do encontro
foi aumentar a conscientização sobre o impacto da violência na saúde mental dos
menores em tempos de Covid-19.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/07/1756142

Dia Mundial das Zoonoses
Nesse dia de 1885, Louis Pasteur administrou a primeira vacina contra a raiva em uma
pessoa, marcando uma importante virada na saúde pública. Hoje, as doenças zoonóticas
continuam a ser uma das maiores ameaças na interface humano-animal-ambiente. Uma
abordagem de Uma Saúde, com o envolvimento de especialistas de todos os setores, é a
chave para prevenir e controlar doenças zoonóticas que podem ter consequências
globais.
 60% das doenças infecciosas existentes são zoonóticas
 Pelo menos 70% das doenças infecciosas emergentes vêm de animais (Ebola, HIV,

influenza e COVID-19)
 80% dos agentes com potencial uso de bioterror são zoonóticos

Ajude a aumentar a conscientização sobre a importância de uma abordagem de saúde
única para lidar com doenças zoonóticas. Trabalhar juntos nos permite ter o maior
impacto na melhoria da saúde de pessoas e animais que vivem em um ambiente
compartilhado.
FONTE:https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html?ACSTrackingID=USCDC_1164DM60464&ACSTrackingLabel=One%20Health%20Update%3A%20Celebrate%20World%20Zoonoses%20Day%20with%20CDC&deliver
yName=USCDC_1164-DM60464

A busca para encontrar genes que conduzem COVID grave
Estudos de genoma descobriram alguns fatores de risco genéticos para doenças - e
podem apontar para tratamentos.
Desde março do ano passado, equipes de pesquisa em todo o mundo vasculharam os
genomas de mais de 100.000 pessoas com COVID-19, na esperança de encontrar pistas
genéticas de quem será mais atingido por uma infecção com o vírus SARS-CoV-2. O que
emergiu desse esforço é uma dúzia ou mais de variantes genéticas que têm uma forte
associação estatística com as chances de uma pessoa desenvolver COVID-19 e ficar
gravemente doente com a doença, relatam as equipes em uma análise resumida
publicada em 8 de julho na Nature 1 .

“Na verdade, havia algumas variantes genéticas muito comuns que eram realmente
importantes no COVID-19”, diz Guillaume Butler-Laporte, médico infectologista e
epidemiologista genético da Universidade McGill em Montreal, Canadá. “Não acho que
esperávamos encontrá-los tão claramente.”
As equipes vagamente alinhadas envolvidas na análise incluem laboratórios acadêmicos e
empresas privadas, como as empresas americanas 23andMe e AncestryDNA, e lançaram
seus trabalhos de maneira constante no último ano. Conhecidos coletivamente como
COVID-19 Host Genetics Initiative (HGI), eles primeiro postaram seu resumo - um
amálgama de 46 estudos separados cobrindo, no momento da análise, quase 50.000
pessoas com COVID-19 - no servidor de pré-impressão medRxiv em março.
As associações genéticas que encontraram aumentam o risco em uma quantidade
relativamente pequena, embora alguns dos aumentos sejam comparáveis aos de fatores
de risco como obesidade, diabetes e outras condições de saúde subjacentes (consulte
'Variantes genéticas que alteram o risco de COVID-19').
Mas as descobertas podem lançar luz sobre os mecanismos biológicos da doença e sugerir
quais drogas testar, diz Kenneth Baillie, médico intensivo e geneticista da Universidade de
Edimburgo, no Reino Unido. Em outra pesquisa, os cientistas também identificaram
mutações genéticas raras - em contraste com as variantes relativamente comuns listadas
no último estudo do HGI - que também podem explicar as causas de doenças graves.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01827-w

COVID e escolas: as evidências para reabrir com segurança
Após um período escolar repleto de ansiedade e vitríolo, os pesquisadores avaliam a
disseminação do coronavírus e as perspectivas de um retorno ao normal.
Cassandra Willyard
Em uma manhã clara e fresca de março, Salah Goyut se despediu de seu tigre de pelúcia,
Stripes, e de seu gato, Meowington, e começou a andar os dois quarteirões até a Escola
Primária Herbert Schenk em Madison, Wisconsin. Ele havia começado o jardim de infância
lá meses atrás, mas ele só tinha visto seu professor na tela do computador.

Este seria seu primeiro dia dentro da escola. Ele parecia minúsculo em sua máscara da
NASA e chapéu de guaxinim, que ele puxou para baixo sobre o capuz de seu casaco. Ele se
sentiu tímido e um pouco nervoso com a transição de 'zoomie' para 'roomie'.
Do lado de fora da escola, mensagens cuidadosamente escritas a giz cobriam a calçada:
“Mal podemos esperar para ver você!” e “Bem-vindo Ks”. As placas direcionavam os pais a
“Largue o tubarão aqui” e “Abrace e dê um beijo de despedida aqui”. Salah hesitou um
pouco, depois foi até as portas duplas abertas.
Em março, a decisão de reabrir Schenk e outras escolas fechadas nos Estados Unidos
gerou um debate acalorado. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos
EUA anunciaram que as escolas poderiam reabrir com segurança sem aumentar a
disseminação da comunidade ou colocar professores e alunos em risco, desde que
medidas sejam tomadas para mitigar a transmissão do vírus. Mas isso fez pouco para
acalmar a ansiedade entre pais, funcionários da escola e até mesmo cientistas. Às vezes se
derramava em discussões públicas.
Monica Gandhi, pesquisadora de doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em
San Francisco, costuma tuítes sobre o COVID-19 e as escolas, mas fez uma pausa em
março. O discurso tornou-se muito emocional, especialmente quando as pessoas
lançavam acusações horríveis contra ela. “Há uma coisa que sempre encerra uma
discussão”, diz ela. Essa é “a afirmação de que você gostaria que seus filhos morressem”.
Agora, com o fim do ano acadêmico em muitos países, os administradores escolares estão
fazendo um balanço de suas experiências e buscando as autoridades de saúde pública
para ajudá-los a planejar o próximo ano letivo. No Reino Unido, as crianças voltaram à
escola em março e abril. Na França, uma terceira onda do COVID-19 fechou escolas por
um breve período, mas os alunos voltaram às aulas em maio. Nos Estados Unidos, mais da
metade de todos os distritos escolares havia retomado a instrução em tempo integral no
início de junho e quase todos ofereciam pelo menos algum aprendizado presencial.
Mas em todo o mundo, 770 milhões de crianças ainda não iam à escola em tempo
integral até o final de junho de 2021. E mais de 150 milhões de crianças em 19 países
não tinham acesso à educação presencial. Eles estavam aprendendo virtualmente ou não
tinham nenhuma escolaridade. Mesmo quando as escolas voltam a funcionar, muitas
crianças não voltam. A organização cultural das Nações Unidas, UNESCO, estimou no ano
passado que cerca de 24 milhões de crianças em idade escolar vão desistir como resultado
da pandemia. Por fornecerem tantos serviços essenciais além do aprendizado, as escolas
devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir, diz Robert Jenkins, chefe de educação
da instituição de caridade infantil da ONU UNICEF na cidade de Nova York. “Há muitos
países onde os pais podem sair e comer um bom bife no jantar, mas seu filho de sete anos
não vai à escola”, diz ele. "Isso é um problema."

Um crescente corpo de evidências sugere que as escolas podem ser abertas com
segurança. Mas isso não acalmou o debate sobre se eles deveriam ser abertos e, em caso
afirmativo, quais medidas deveriam ser tomadas para limitar a propagação do vírus. Em
setembro, quando as escolas em muitas partes do mundo serão reabertas, novas
preocupações e debates estarão em jogo. Muitos adolescentes e pré-adolescentes foram
vacinados nos Estados Unidos e em outros países ricos. Mas em alguns países de baixa e
média renda, o acesso à vacina ainda será limitado. As crianças mais novas provavelmente
ainda estarão na fila na maior parte do mundo. E o vírus continua a sofrer mutações e
evoluir. “A grande incógnita é uma nova variante”, diz Christina Pagel, matemática da
University College London.
Clube de debate
Em março de 2020, quando muitas escolas fecharam suas portas, pouco se sabia sobre o
SARS-CoV-2. “Fechamos as escolas mais cedo, não apenas para ajudar a nivelar a curva,
mas também porque, para a maioria das doenças respiratórias, as crianças correm mais
risco”, diz John Bailey, um pesquisador visitante do think tank de direita American
Enterprise Institute em Washington DC que recentemente revisou a literatura sobre
escolas e COVID-19.
Os cientistas logo descobriram que as crianças têm menos probabilidade de desenvolver
doenças graves, mas ainda não estava claro se as crianças eram tão suscetíveis à infecção
quanto os adultos e se as crianças infectadas poderiam transmitir o vírus para outras
pessoas. Alguns pesquisadores temem que mandar as crianças de volta à escola possa
alimentar a pandemia. Mas o debate logo mudou de científico para político.
“AS ESCOLAS DEVEM ABRIR NA QUEDA !!!” tweetou o então presidente Donald Trump
em julho de 2020. “Aquilo se tornou um momento partidário”, diz Bailey. “Muitos de nós
fomos programados para não acreditar em nada do que o presidente estava
dizendo.” Tracy Høeg, epidemiologista da Universidade da Califórnia, Davis, concorda. “De
repente, tornou-se um sacrilégio para qualquer cientista dizer que não havia problema em
abrir escolas”, diz ela.
Algumas das divisões políticas eram inevitáveis, diz Ellen Peters, pesquisadora de decisão
e diretora do Centro de Pesquisa em Comunicação Científica da Universidade de Oregon
em Eugene. Pessoas conservadoras têm visões de mundo diferentes das pessoas mais
liberais. Mas “Trump exacerbou tanto isso”, diz ela.
Outros países não ficaram imunes às disputas. Quando as escolas primárias
dinamarquesas foram reabertas em abril de 2020, alguns pais temeram que seus filhos
estivessem sendo usados como cobaias. Na França, onde a maioria das escolas
permaneceu aberta, os adolescentes protestaram em novembro passado, dizendo que as

proteções COVID-19 dentro das salas de aula eram inadequadas. Em alguns distritos, os
professores não compareceram enquanto o coronavírus se espalhava pelas
comunidades. E os pais relutavam em relatar os casos porque teriam que se isolar em casa
com os filhos e poderiam perder o emprego. Em Berlim, as autoridades descartaram os
planos de reabrir parcialmente as escolas em janeiro, em meio a um bloqueio nacional,
após a reação de pais, professores e funcionários do governo.
Um ponto crítico foi a questão de priorizar vacinas. Quando as escolas começaram a abrir
em março e abril, a grande maioria dos professores ainda não havia sido vacinada. Isso
tornava a avaliação dos riscos e benefícios particularmente complicada. “Os maiores riscos
são para os adultos no sistema escolar”, diz Jennifer Nuzzo, epidemiologista do Centro
Johns Hopkins para Segurança de Saúde em Baltimore, Maryland. “E os benefícios de estar
na sala de aula são para as crianças.”
O patrimônio líquido também se tornou um ponto crítico no debate . Os pesquisadores
argumentaram que o aprendizado remoto aumentaria as disparidades entre estudantes
brancos e estudantes negros em muitos países. “O medo é que as lacunas de desempenho
se tornem um abismo de conquista para essas crianças”, diz Robin Lake, diretor do Center
on Reinventing Public Education, uma organização apartidária de pesquisa e análise de
políticas em Seattle, Washington. E crianças negras não são os únicos grupos que foram
esquecidos, diz Lake. “Também sabemos que alunos com deficiência foram deixados para
trás e crianças com outras necessidades complexas.”
Nos Estados Unidos, no entanto, pesquisas mostraram que famílias de cor não queriam
necessariamente estudar pessoalmente. Quando as escolas foram abertas, essas famílias
estavam entre as menos dispostas a mandar seus filhos de volta. Isso não é
surpreendente, diz Durryle Brooks, cientista social da Universidade Johns Hopkins e
presidente de política do Conselho de Comissários Escolares da cidade de Baltimore. “Os
sistemas têm falhado continuamente com os negros e pardos neste país”, acrescenta. Por
que essa confiança apareceria de repente agora? E mandar os alunos de volta para a
escola presencial não resolveria a lacuna de desempenho. “Na cidade de Baltimore, os
alunos negros têm tido um desempenho inferior” por muito tempo, mesmo antes da
pandemia, diz Brooks.
Sala de estudos
Agora, mais de um ano após o início da pandemia, os pesquisadores sabem muito mais
sobre o COVID-19. E eles sabem mais sobre como a doença se espalha (ou não). Embora
algumas crianças e professores tenham contraído a SARS-CoV-2, as escolas não parecem
ser ambientes onde a transmissão é excessiva. “As taxas nas escolas não têm sido mais
altas do que na comunidade”, diz Høeg.

Rastrear casos em escolas é relativamente simples. Mas o que as autoridades de saúde
pública realmente querem saber é se os alunos e funcionários estão espalhando o vírus
nas dependências da escola ou apenas trazendo casos adquiridos em outros lugares. Isso
é mais complicado de descobrir.
Um dos maiores estudos 1 sobre COVID-19 em escolas nos Estados Unidos analisou mais
de 90.000 alunos e professores na Carolina do Norte durante 9 semanas no outono
passado. Dada a taxa de transmissão na comunidade, “esperaríamos ver cerca de 900
casos” nas escolas, diz Daniel Benjamin, pediatra do Duke Clinical Research Institute em
Durham, Carolina do Norte, e co-autor do estudo. Mas quando os pesquisadores
realizaram rastreamento de contato para identificar transmissões relacionadas à escola,
eles identificaram apenas 32 casos (veja 'Dispersão limitada').
Esse estudo, publicado em janeiro, “deveria ter sido um divisor de águas para as pessoas
que realmente iriam ser apenas orientadas por dados com sua política”, diz Jeanne Noble,
médica emergencial que dirige a resposta ao COVID-19 na Universidade da Califórnia,
Centro médico de São Francisco. No entanto, muitas escolas permaneceram
fechadas. Desde então, “tem havido uma série de outros estudos semelhantes”, diz Noble.
Outro estudo 2 analisou 17 escolas na zona rural de Wisconsin. A equipe de pesquisa
observou 191 casos de COVID-19 em funcionários e alunos durante 13 semanas no outono
de 2020, um período de alta transmissão para essa área. Apenas sete desses casos
pareciam ter origem nas escolas. Um segundo estudo, ainda não publicado, analisou
Nebraska. “Eles estiveram abertos o ano todo com mais de 20.000 alunos e funcionários, e
houve apenas 2 eventos de transmissão durante todo o período de estudo”, diz Høeg.
Os críticos argumentam que, sem os testes de vigilância, as crianças que não apresentam
sintomas não serão identificadas ou contadas, então o número verdadeiro pode ser muito
maior. Mas mesmo se os números reais dos casos fossem o dobro ou até o triplo dos
números nesses estudos, a taxa de transmissão teria sido muito menor do que na
comunidade, diz Benjamin. “É mais seguro para eles estarem na escola do que fora dela.”
Os estudos que incluíram testes tendem a mostrar taxas de transmissão igualmente
baixas. Pesquisadores na Noruega 3 identificaram 13 casos confirmados em crianças de 5
a 13 anos nas escolas e testaram quase 300 de seus contatos próximos para avaliar a taxa
de ataque secundário - a porcentagem de contatos que foram infectados em um único
caso. Apenas 0,9% dos contatos infantis e 1,7% dos contatos adultos contraíram o vírus.
Em Salt Lake City 4 , os pesquisadores deram um passo além. Eles ofereceram os testes
COVID-19 a mais de 1.000 alunos e funcionários que entraram em contato com qualquer
um dos 51 alunos com teste positivo. Das cerca de 700 pessoas que fizeram os testes,

apenas 12 tiveram resultado positivo. Os cientistas então usaram o rastreamento de
contato e o sequenciamento genético para identificar as transmissões que ocorreram na
escola. Apenas 5 dos 12 eram relacionados à escola - uma taxa de ataque de apenas
0,7%. Isso sugere que os alunos que contraem o vírus não tendem a espalhá-lo na
escola. Um estudo semelhante 5 na cidade de Nova York descobriu que a taxa de ataque
era ainda menor, apenas 0,5%.
Quando as medidas de mitigação não estão em vigor, no entanto, as taxas de ataque
podem ser muito mais altas. Em Israel 6, as escolas reabriram em meados de maio de
2020. Em duas semanas, ocorreu um grande surto em uma escola secundária. Os
administradores testaram mais de 1.200 contatos próximos das duas pessoas que
inicialmente deram positivo. Eles identificaram 153 alunos infectados e 25 funcionários
infectados - taxas de ataque de 13,2% e 16,6%, respectivamente. Em meados de junho, o
Ministério da Saúde identificou quase 90 casos a mais entre os contatos próximos das
pessoas inicialmente infectadas, incluindo familiares, amigos e companheiros de equipe. O
surto foi provavelmente agravado por uma onda de calor. Para tornar as condições menos
sufocantes, o governo revogou suas regras de uso de máscaras e as escolas fecharam as
janelas e começaram a usar ar condicionado, que reciclava o ar dentro da sala de
aula. Havia muitos alunos para garantir o distanciamento social.
A maior parte da literatura sobre transmissão nas escolas, no entanto, sugere que as
crianças não estão promovendo a disseminação viral. As investigações na Alemanha,
França, Irlanda, Austrália, Cingapura e nos Estados Unidos mostram taxas de ataque
secundárias inexistentes ou muito baixas em ambientes escolares.
“Tem sido perpetuado na mídia americana que o COVID é perigoso e as crianças são
superdimensionadoras e as escolas são lugares superdispersos”, diz Høeg. “E nada disso
foi validado na literatura científica.”
Isso não quer dizer que não haja riscos. Algumas crianças morreram da doença. Um
estudo 7 analisando as mortes relacionadas ao COVID-19 em crianças em 7 países
descobriu que 231 crianças morreram da doença entre março de 2020 e fevereiro de
2021. Nos Estados Unidos, o número em junho era de 471. Alguns que morreram
sucumbiram a um síndrome inflamatória rara, mas assustadora. E evidências emergentes
indicam que pelo menos algumas crianças infectadas apresentam sintomas que
persistem. Deepti Gurdasani, epidemiologista da Queen Mary University of London, diz
que alguns de seus colegas parecem muito indiferentes sobre o impacto do COVID-19 nas
crianças. “Isso realmente me intrigou por que ficamos tão confortáveis expondo crianças a
um vírus que não estudamos muito”, diz ela.
Mas manter as crianças fora da escola tem seus próprios riscos. Muitos pais viram o
isolamento social cobrar seu preço e testemunharam seus filhos lutando para se manter

engajados com as aulas ministradas pela tela. Estudos emergentes sugerem que crianças
em situações de aprendizagem remota estão ficando para trás academicamente,
especialmente crianças que já estavam lutando. As escolas oferecem mais do que
educação. Eles servem como uma rede de segurança para muitas crianças, oferecendo
refeições gratuitas e um local seguro para passar o dia. Educadores e conselheiros
escolares são frequentemente os primeiros a detectar sinais de abuso doméstico ou
sexual e intervir. Além do mais, o fechamento de escolas foi um desastre para muitos pais
que trabalham. Aqueles com filhos pequenos ficaram tentando conciliar a escola virtual,
as tarefas normais dos pais e seus próprios empregos.
A médica de emergência Leana Wen, atualmente na Escola do Instituto Milken de Saúde
Pública da George Washington University em Washington DC, argumenta que muitos têm
se concentrado na pergunta errada. “Pare de perguntar se as escolas são seguras. Em vez
disso, reconheça que a instrução pessoal é essencial; em seguida, aplique os princípios
que aprendemos com outros serviços essenciais para manter as escolas abertas ”,
escreveu ela em um artigo de opinião do Washington Post .
Justin Lessler, epidemiologista da Universidade Johns Hopkins, concorda. “Já decidimos
que a escola é importante”, diz ele. E “devemos fazer coisas importantes, mesmo
quando são difíceis”.
Cálculo avançado
Em países onde os programas de vacinação avançaram rapidamente, parece que as
escolas serão abertas no próximo ano letivo com menos restrições e medidas de
mitigação do que nos últimos meses.
A maior fonte de incerteza, entretanto, é o surgimento de novas variantes. A variante de
preocupação B.1.617.2, ou Delta , que foi identificada pela primeira vez na Índia, parece
ser cerca de 40-60% mais transmissível do que a variante Alfa, B.1.1.7, que foi observada
pela primeira vez no Reino Unido, e suplantou o Alpha para se tornar a variante
dominante.
No Reino Unido, os casos começaram a disparar. Em um estudo 8 publicado em um
servidor de pré-impressão, pesquisadores coletaram aleatoriamente indivíduos em todo o
país em busca de COVID-19. Entre 20 de maio e 7 de junho, a taxa de casos positivos
cresceu exponencialmente, com um tempo de duplicação de 11 dias. Em 7 de junho, cerca
de 90% dos casos foram atribuídos à variante Delta. A prevalência foi mais alta em
crianças de 5 a 12 anos e em adultos jovens. Isso preocupa Gurdasani.
Medidas como uso de máscara e melhor ventilação deve ajudar a conter a propagação
do vírus nas escolas, mesmo para as variantes mais transmissíveis. Mas a ciência em

torno da qual as medidas de mitigação mais importam ainda não foi
estabelecida. Inicialmente, o CDC aconselhou as escolas a manter os alunos a 1,83 metros
de distância; em março, reduziu para metade, com base em novos estudos. No Reino
Unido, a orientação é distanciar quando e onde for viável. “Fazer isso onde você pode, até
mesmo parte do tempo vai ajudar”, observam os documentos. Nas escolas de Wisconsin,
diz Høeg, “na verdade, tivemos alunos com menos de um metro na sala de aula nesta
primavera”, diz ela. No entanto, eles identificaram apenas dois casos de disseminação na
escola, mesmo com testes de vigilância de pessoas sem sintomas. “A distância de dois,
versus três, versus seis pés não parece ser o que está fazendo a diferença”, diz ela.
E embora as evidências que apoiam o uso de máscaras em ambientes fechados tenham
se acumulado, ainda é um tópico controverso. Quando as escolas reabriram na
Inglaterra em março, apenas os alunos do ensino médio foram obrigados a usar
máscaras. Mas o Departamento de Educação do Reino Unido parou de recomendar
coberturas faciais para alunos e funcionários em 17 de maio “com base no estado atual
da pandemia e no progresso positivo que está sendo feito”. Algumas escolas nos quais os
casos aumentaram reintroduziram políticas de máscaras. Nas escolas dos EUA, o uso da
máscara varia de estado para estado e de distrito para distrito. O CDC mudou sua
orientação sobre máscaras em maio, e agora diz que as pessoas vacinadas não precisam
usá-los. Na sequência desse anúncio, os mandatos de máscaras foram retirados em todo o
país. Alguns estados até aprovaram leis que proíbem os distritos escolares locais de exigilos dentro de casa.
Gandhi, Høeg e dois outros especialistas escreveram um artigo no Washington
Post argumentando que as crianças deveriam “retornar às suas vidas normais no próximo
ano letivo, sem máscaras e independentemente de seu estado de vacinação”.
Mas outros têm uma visão mais cautelosa. Katelyn Jetelina, epidemiologista do Centro de
Ciências da Saúde da Universidade do Texas em Houston, achou o artigo não
convincente . “Não conta toda a história”, diz ela. Jetelina destaca que a transmissão
ainda é muito alta entre pessoas não vacinadas nos Estados Unidos, e a maioria das
crianças ainda não foi vacinada. “Precisamos manter isso em primeiro plano em nossas
mentes”, diz ela.
Ainda assim, o número de casos nos Estados Unidos está no nível mais baixo desde o final
de março de 2020. O número de mortes despencou e mais de 80% dos professores foram
vacinados. Em maio, a cidade de Nova York, o maior distrito escolar do país, anunciou que
as escolas abrirão em tempo integral no outono. “Temos todos os motivos para
otimismo”, diz Gandhi.
Høeg concorda: “Em algum momento, temos que dizer que o COVID atingiu um nível de
risco em que seríamos melhor atendidos se voltássemos para uma vida mais normal.”

Se esse momento é agora, está em debate. O Reino Unido pode revelar-se um conto de
advertência sobre os riscos de levantamento de restrições e medidas de mitigação muito
cedo em face de novas variantes como Delta.
Lake espera que a pandemia proporcione uma reinicialização muito necessária para as
escolas públicas. “A educação pública foi realmente projetada para fazer as coisas da
mesma maneira e minimizar riscos, não para inovar e resolver problemas não resolvidos”,
diz Lake. A pandemia destacou as enormes desvantagens desse modelo. “O sistema
entrou em colapso porque todo mundo estava olhando para todo mundo esperando por
orientação”, diz ela.
Jenkins, da UNICEF, também quer evitar um retorno ao status quo. Mesmo antes da
pandemia, havia muitas escolas com crianças reprovadas. Jenkins quer que os professores
e administradores pensem de forma criativa sobre como levar para as salas de aula a
tecnologia com a qual os alunos confiaram para o aprendizado virtual, como ensinar
habilidades importantes, como resolução de problemas e como abordar não apenas o
aprendizado, mas também a saúde mental, nutrição e social -desenvolvimento emocional
e muito mais. “Temos uma oportunidade única em uma geração de dar as boas-vindas às
crianças de volta a novas e vibrantes formas interativas de aprendizagem”, diz
Jenkins. “Seria uma grande pena se não aproveitássemos essa oportunidade.”
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01826-x

Excesso de mortes e internações hospitalares para COVID19 devido a uma implementação tardia do bloqueio na
Itália
Na Itália, a curva epidêmica do COVID-19 começou a se achatar quando o sistema de
saúde já havia excedido sua capacidade, levantando preocupações de que o bloqueio
estivesse realmente atrasado. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos na saúde da
implementação tardia do bloqueio na Itália. Usando dados nacionais sobre o número
diário de casos COVID-19, primeiro estimamos o efeito do bloqueio, empregando uma
análise de série temporal interrompida. Em segundo lugar, avaliamos o efeito de um
bloqueio antecipado sobre a tendência de novos casos, criando um cenário contrafactual
em que a intervenção foi implementada com uma semana de antecedência. Em seguida,
previmos o número correspondente de admissões em unidades de terapia intensiva (UTI),
admissões fora da UTI e óbitos. Por fim, comparamos os resultados nos cenários real e
contrafactual. Uma implementação precoce do bloqueio teria evitado cerca de 126.000

casos COVID-19, 54.700 admissões fora da UTI, 15.600 admissões na UTI e 12.800 mortes,
correspondendo a 60% (IC 95%: 55% a 64%), 52% (95 % CI: 46% a 57%), redução de 48%
(95% CI: 42% a 53%) e 44% (95% CI: 38% a 50%), respectivamente. Descobrimos que a
implementação tardia do bloqueio na Itália foi responsável por uma proporção substancial
de admissões hospitalares e mortes associadas à pandemia de COVID-19.
FONTE:https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5644

O que é Vigilância Sindrômica?
A vigilância sindrômica fornece aos funcionários de saúde pública um sistema oportuno
para detectar, compreender e monitorar eventos de saúde. Rastreando os sintomas dos
pacientes em departamentos de emergência - antes que um diagnóstico seja confirmado a saúde pública pode detectar níveis incomuns de doença para determinar se uma
resposta é justificada.
Os dados sindrômicos podem servir como um sistema de alerta precoce para questões de
saúde pública, como surtos de gripe, e têm sido usados em respostas para overdoses de
opioides, lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou vapor, infecção pelo
vírus Zika e desastres naturais.
Sobre o Programa Nacional de Vigilância Sindrômica
NSSP é uma colaboração entre o CDC, parceiros federais, departamentos de saúde locais e
estaduais e parceiros acadêmicos e do setor privado que formaram uma Comunidade de
Prática ícone externo. Eles coletam, analisam e compartilham dados eletrônicos de
encontros de pacientes recebidos de departamentos de emergência, centros de
atendimento de urgência e ambulatorial, ambientes hospitalares de saúde e laboratórios.
Os dados eletrônicos de saúde são integrados por meio de uma plataforma compartilhada
- a Plataforma BioSense . A comunidade de saúde pública usa ferramentas analíticas na
plataforma para analisar dados recebidos até 24 horas após a visita de um paciente às
instalações participantes. As autoridades de saúde pública usam esses dados oportunos e
acionáveis para detectar, caracterizar, monitorar e responder a eventos de interesse de
saúde pública.
Sobre a Comunidade de Prática NSSP
NSSP promove uma comunidade de pratica ícone externo em que os participantes se
reúnem virtualmente para compartilhar informações, construir conhecimento,

desenvolver experiência e resolver problemas que visam melhorar a prática de vigilância
sindrômica. A Comunidade de Prática NSSP inclui jurisdições de saúde pública que
contribuem com dados para a Plataforma NSSP BioSense, profissionais de saúde pública
que usam sistemas locais de vigilância sindrômica, programas CDC, outras agências
federais, organizações parceiras, hospitais, profissionais de saúde e instituições
acadêmicas. A comunidade de prática alavanca a experiência e os recursos de seus
membros para fortalecer e promover a prática de vigilância sindrômica e o uso de
plataformas de vigilância sindrômica, incluindo a Plataforma NSSP BioSense.
O Conselho de Estado e Epidemiologistas Territoriais tem parceria com o NSSP para
cultivar, facilitar e manter a Comunidade de Prática do NSSP de acordo com o acordo
cooperativo # 6NU38OT000297-02-01: Fortalecimento dos Sistemas e Serviços de Saúde
Pública por meio de Parcerias Nacionais para Melhorar e Proteger a Saúde da Nação .
Sobre a plataforma BioSense
Evoluindo de atividades para tratar de mandatos do Congresso na Lei de Segurança de
Saúde Pública e Preparação e Resposta ao Bioterrorismo de 2002, Pub. L. No. 107-188,
NSSP fornece aos profissionais de vigilância sindrômica acesso e uso da Plataforma
BioSense baseada em nuvem ícone externo, um sistema de informação de saúde
eletrônico integrado e seguro com ferramentas e processos analíticos padronizados. Essas
ferramentas permitem que os usuários coletem, avaliem, compartilhem e armazenem
dados de vigilância sindrômica rapidamente.
FONTE:https://www.cdc.gov/nssp/overview.html?ACSTrackingID=DM60888&ACSTrackingLabel=EPIC%20
EXTRA%3A%20Learn%20How%20to%20Stay%20Safe%20from%20the%20Heat&deliveryName=DM60888#
bioSense
FONTE:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0033354917706954
FONTE:https://www.cdc.gov/nssp/biosense/glossary.html

Centro de Operações de Emergência do CDC
Quando o CDC recebe uma chamada para ajudar em uma emergência de saúde pública, o
Centro de Operações de Emergência (EOC) está pronto para responder.

Um EOC reúne especialistas altamente treinados e tecnologia de ponta para coordenar
recursos, informações e comunicação de risco de crise e emergência para fortalecer a
capacidade de nossa nação de detectar e responder às ameaças à saúde pública.
O EOC é gerenciado pela Divisão de Operações de Emergência (DEO) do Centro de
Preparação e Resposta (CPR).

Como decidimos quando ativar
Mesmo quando não há nenhuma ameaça específica à saúde pública, a EOC tem uma
equipe dedicada de informações de monitoramento, ajudando a nos manter seguros 24
horas por dia, 7 dias por semana.
O EOC pode ser notificado sobre possíveis ameaças à saúde pública por meio de sua
central de monitoramento, que atende chamadas do público, de médicos e de
autoridades estaduais e locais. A notificação também pode vir por meio de briefings de
saúde pública, inteligência de operações de campo ou uma declaração mundial
de Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional .
Quando o DEO recebe informações sobre uma ameaça potencialmente disseminada como um aumento na incidência de um vírus - uma equipe de especialistas no assunto
dentro do DEO e do CDC se reúne para decidir se deve ativar o Incident Management
System (IMS).
A avaliação da equipe é relatada ao diretor do CPR , que então fornece recomendações de
ação ao diretor do CDC .

Durante uma Emergência
Durante emergências de saúde pública, a equipe do CDC EOC:





Implanta especialistas científicos.
Coordena a entrega de suprimentos e equipamentos no local do incidente.
Monitora atividades de resposta.
Fornece recursos para departamentos de saúde pública estaduais e locais.

O EOC respondeu a mais de 60 ameaças à saúde pública, incluindo desastres naturais
(por exemplo, furacões), surtos de doenças transmitidas por alimentos, emergências
ambientais (por exemplo, Deepwater Horizon Oil Spill) e surtos de doenças (por
exemplo, Ebola, vírus Zika e COVID- 19 ).
Além disso, o IMS pode ser ativado para eventos planejados (por exemplo, inaugurações
presidenciais e Olimpíadas nos EUA) para monitorar incidentes que possam afetar a saúde
pública.

Depois de uma Emergência
A resposta a emergências é um processo contínuo de planejamento, treinamento,
exercício e avaliação.
Depois de um evento ou incidente, o CDC avalia o que funcionou bem, o que poderia ser
melhorado e prepara relatórios de ação e planos de melhoria. Incluídos nesses relatórios
estão avaliações de quão bem as operações de resposta alcançaram os objetivos,
recomendações para corrigir lacunas ou pontos fracos e planos para melhorar as
operações de resposta. O CPR gerencia o desenvolvimento desses relatórios.

CERC Manual
O manual de Comunicação de Risco de Emergência e Crise (CERC) do CDC é baseado em
ciências psicológicas e de comunicação, estudos em gerenciamento de problemas e lições
práticas aprendidas com respostas a emergências. O manual CERC destina-se a
funcionários e comunicadores de resposta de saúde pública que tenham um
conhecimento básico de comunicação de saúde pública, trabalhando com a mídia e as
redes sociais, e estruturas de resposta locais e nacionais.
FONTE:https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Introduction.pdf

CERC: psicologia de uma crise
- As quatro maneiras pelas quais as pessoas processam informações durante uma crise
- Estados mentais durante um desastre, como incerteza, desamparo e desesperança
- Percepção e comportamentos de risco
FONTE:https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Psychology_of_a_Crisis.pdf

CERC: Termos de Epidemiologia
FONTE:https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Epidemiology_Terms.pdf

Relatório Anual do centro de
Emergências para Saúde Animal

gerenciamento

de

No ano passado, como o principal centro global para gerenciamento de emergências de
saúde animal, o Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal (EMCAH) da Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (FAO ), uma
plataforma conjunta que liga o Escritório de Emergências e Resiliência da FAO, e a Divisão
de Produção e Saúde Animal continuou a fornecer preparação, resposta e apoio à
coordenação de incidentes aos membros da FAO, apesar das restrições impostas pela
pandemia.
Este relatório destaca as atividades realizadas e lideradas pela EMC-AH durante o
período do relatório (novembro de 2019 a outubro de 2020) sob os quatro pilares do
Plano de Ação Estratégica do Centro: preparação, resposta, coordenação de incidentes e
colaboração e mobilização de recursos.
O EMC-AH garante uma abordagem One Health para suas muitas atividades, colaborando
com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial da Saúde Animal , entre
outros parceiros externos, para uma coordenação eficaz, como por meio de grupos de
coordenação de incidentes. Esta colaboração permitiu o desenvolvimento de uma
estratégia de coordenação de emergência de saúde animal global e regional e um manual
de gestão de operações de emergência de saúde animal, além de missões de resposta a
emergências em relação a doenças zoonóticas .
As atividades relatadas nesta publicação demonstram como a EMC-AH trabalha lado a
lado com outras divisões da FAO, escritórios regionais e nacionais e parceiros
internacionais para reduzir a ameaça de doenças animais de alto impacto para a
segurança alimentar , o desenvolvimento agrícola e o comércio . Este trabalho é possível
graças ao apoio financeiro e técnico dos doadores do Centro e organizações parceiras.
FONTE:http://www.fao.org/3/cb4865en/cb4865en.pdf
FONTE:http://www.fao.org/3/ca2942es/ca2942es.pdf

Fortalecimento das capacidades dos países para gerenciar
emergências de saúde animal

As emergências de saúde animal continuam entre as situações mais desafiadoras que um
país pode enfrentar e afetam a segurança alimentar e a subsistência de quase metade
dos 900 milhões de pessoas que vivem na pobreza e dependem do gado para
sobreviver. Eles podem, portanto, impedir significativamente o progresso em direção aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O Centro de Gerenciamento de Emergências da FAO para Saúde Animal (EMC-AH) visa
apoiar todos os componentes do gerenciamento de emergências nos níveis nacional,
regional e global, abordando potenciais emergências de saúde animal em um ambiente
diverso e dinâmico. Uma primeira versão do Manual da FAO, Boas Práticas de Gestão de
Emergências: O Essencial(ou GEMP Essentials), um guia de preparação para emergências
de saúde animal, foi publicado em 2011. Conduzido pela EMC-AH, um Grupo de Trabalho
Técnico foi formado em 2018 para realizar uma revisão do guia e produzir uma versão
atualizada. Esta terceira edição apresenta uma nova abordagem para GEMP, que é mais
inclusiva de todos os tipos de emergências de saúde animal, incluindo causadas por
desastres naturais ou agentes não infecciosos, ou devido a ações acidentais ou
deliberadas. Também inclui o uso da abordagem One Health para o gerenciamento de
emergências, envolvendo todas as partes interessadas no processo.
Esta nova edição de Boas práticas de gestão de emergências: os fundamentos foi
desenvolvida para apoiar o avanço dos principais componentes da gestão de emergências
à medida que os países continuam os esforços para trabalhar e se preparar juntos para
minimizar o impacto das emergências de saúde animal.
Saiba mais sobre o Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal (EMCAH) e encontre o Relatório Anual EMC-AH 2019-2020 .
Leia o Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal - Plano de ação
estratégico 2018–2022 .
FONTE:http://www.fao.org/3/cb3833en/cb3833en.pdf

Centro de Gestão de Emergências para Saúde Animal - Plano de ação
estratégico 2018-2022
FONTE:http://www.fao.org/3/I9564EN/i9564en.pdf

Melhorar serviços de previsão do clima pode salvar 23 mil
vidas por ano
As Nações Unidas divulgaram esta quinta-feira o primeiro relatório sobre deficiências do
setor hidrometeorológico, batizado de Hydromet. Implementar ações que melhorem a

previsão do tempo e os sistemas de alerta precoce sobre eventos climáticos pode ajudar
a salvar 23 mil vidas por ano.
Os benefícios poderão também ser sentidos no setor financeiro, com economias anuais de
US$ 162 bilhões. O relatório foi produzido por várias entidades, incluindo a Organização
Meteorológica Mundial, OMM.
Redução das Emissões
Investir em sistemas que detectam de forma antecipada eventos climáticos cria benefícios
que valem até 10 vezes mais do que seu próprio custo. Ainda assim, apenas 40% dos
países do mundo têm programas de alerta eficientes.
O secretário-geral da OMM explicou que “a última década foi a mais quente de todas”.
Petteri Taalas destacou que “a temperatura global é 1,2º C mais quente do que os níveis
da era pré-industrial”, sendo que o mundo está longe das metas de redução da emissão
de gases de efeito estufa.
Impactos
Ele lembrou ainda que a meta firmada no Acordo de Paris é de limitar o aumento da
temperatura em 1,5º C. Segundo Taalas, “serviços sobre o clima baseados na ciência e na
análise de dados são a base para medidas de adaptação eficazes”.
O chefe da OMM afirmou que são os países em desenvolvimento os que mais sofrem com
os impactos dos desastres naturais: essas nações tem três vezes mais chances de
enfrentar um evento climático extremo do que os países de renda alta.
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/07/1756042
FONTE:https://alliancehydromet.org/gap-report/

EVENTOS

Curso Construindo Cidades Resilientes - MCR2030
A Universidade
Federal de
Juiz
de
Fora convida
um
representante
do Município/Instituição para participar do Curso Construindo Cidades Resilientes
(MCR2030). Em virtude do curso ser no teórico-prático, solicitamos que o
Município/Instituição, em caso de interesse, indique um representante/servidor para
participar do curso na primeira versão.
Neste curso, temos como objetivo apresentar a Iniciativa Construindo Cidades Resilientes
(MCR2030) e promover um estudo e aplicação dos Scorecards (Ferramentas)

disponibilizados pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres
(UNDRR):
 Ferramenta de Autoavaliação da Resiliência - Níveis Preliminar e Detalhada;
 Ferramenta de análise da Resiliência do Sistema de Saúde Pública – Adendo;
 Ferramenta QRE Tool - Análise Rápida de Risco (ARR).

O objetivo final é capacitar os gestores públicos a desenvolverem o plano local de
resiliência. O curso tem como principal público: Militares do Corpo de Bombeiros,
servidores públicos atuantes na Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, ou nas áreas
de planejamento, meio ambiente, saúde e extensivo a servidores públicos ou profissionais
interessados na temática.
 DURAÇÃO DO CURSO: 02/08/2021 à 08/09/2021, com 4 encontros virtuais nos

dias 03, 17, 24 e 31 de agosto, ao vivo pela plataforma Google Meet (10h-12h).
 4 encontros virtuais ao vivo nos dias 03, 17, 24 e 31 de agosto pela plataforma

Google Meet (10h-12h).
 Pré-Inscrição: Até dia 19/07/2021
 Curso Gratuito!
 Inscrições Limitadas!
 Link

do formulário de préinscrição: https://forms.gle/MmcWSyFPCJEzCKM36

 Para

mais informações acesse o site: ufjf.br/resiliencia

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é oficialmente uma Entidade Apoiadora da
iniciativa Making Cities Resilient (MCR2030) na categoria Organização Acadêmica e
Científica. As atividades visam melhorar o acesso a ferramentas, tecnologia, metodologias
e oportunidades de desenvolvimento e aumentar a capacidade organizacional dos
governos e atores locais.
Agradecemos desde já sua atenção e permanecemos à disposição para quaisquer outras
dúvidas.
Atenciosamente,
Equipe Organizadora do Curso.

Inauguração do Centro de Resiliência às Emergências de
Campinas

Dia 12 de julho de 2021 – 14 h 00 em Campinas
O Centro de Resiliência às Emergências irá promover as seguintes
capacitações:
Curso SISS-Geo (Sistema de Informações em Saúde Silvestre)
Promover a capacitação de agentes públicos para o uso do aplicativo SISS-Geo (Sistema de
Informações em Saúde Silvestre) desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
visando contribuir com alertas precoces à ocorrência de doenças em animais silvestres,
antes que acometam humanos.
Curso de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas – (RPAS)
O curso oferecerá aos alunos uma compreensão básica acerca de aeronaves remotamente
pilotadas, incluindo legislação, tipos de aeronaves, análise de riscos, segurança de voo,
procedimentos técnicos e práticos de operação. O Curso capacitará o aluno a homologar e
registar equipamentos e pilotos, solicitar autorização de voo, bem como operar as
aeronaves em ações básicas de pilotagem e captação de imagens.
Em parceria com Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Capacitação sobre Febre Maculosa Brasileira – FMB
Em parceria com a Unidade de Vigilância e Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde
Capacitação sobre o Sistema Monitoramento de Queimadas por Satélites
Como monitorar e como realizar vistorias de constatação de áreas de incêndios

Capacitação sobre monitoramento da Baixa Umidade Relativa no Ar no contexto da
Operação Estiagem
Como monitorar os 3 níveis relacionados com a baixa umidade do ar, sendo Atenção,
Alerta e Emergência
Capacitação do Scorecard - Adendo para Resiliência do Sistema de Saúde Pública Saúde
Em parceria com CEPED Unicamp
Capacitação para as ações de Enfrentamento as Arboviroses e Covid 19
Solicitadas pelos Comitês de enfrentamento as Arboviroses e COVID 19
O Centro de Resiliência as Emergências, contará com o apoio dos seguintes órgãos;
Secretaria Municipal de Governo;
Secretaria Municipal de Saúde;
Unidade de Vigilância de Zoonoses;
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA;
Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos;
Secretaria Municipal de Educação;
Fundação "José Pedro de Oliveira" - Mata Santa Genebra;
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;
Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor – EGDS.
Outras parcerias
SISS-Geo (Sistema de Informações em Saúde Silvestre) - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)Ministério da Saúde;
Centro de Ensino e Pesquisas em Desastres – CEPED UNICAMP;
Embrapa Territorial – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo – Casa Militar;
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo – Ministério da Educação.

Capacitação para a adesão à iniciativa Construindo Cidades
Resilientes 2030. ( Região de Bragança Paulista )
O objetivo é ensinar aos gestores os passos para a adesão e para o
desenvolvimento e implantação de uma cidade resiliente. As orientações
abrangem a identificação de riscos de desastres e a implantação de estratégias
para minimizar os efeitos que esses riscos possam causar na população.
A iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 (MCR 2030) visa assegurar
que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais.
Data: 13 de julho de 2021
Horário : 13h30
Local: Bragança Paulista - SP

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/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

