Temas Abordados:
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e Habitat III.
PUBLICAÇÃO: 13/03/2022

Comitê de Arboviroses é capacitado para usar plataforma de saúde silvestre

Representantes do Comitê das Arboviroses e do LFDA Ministério da Agricultura

O Centro de Resiliência às Emergências da Defesa Civil, no Parque Ecológico de Campinas, foi
o local escolhido para o treinamento de uso do aplicativo SISS-Geo (Sistema de Informações
em Saúde Silvestre) aos membros do Comitê de enfrentamento das Arbovirores realizado
nesta sexta-feira, dia 11 de março. O curso incluiu uma parte teórica e outra prática em que o
participante pôde interagir com a ferramenta e se transformar em colaborador do SISS-Geo,
plataforma colaborativa da biodiversidade silvestre brasileira desenvolvida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A iniciativa foi promovida pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), em
parceria com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ).
Além de capacitar servidores das várias Secretarias pertencentes ao Comitê, o evento contou
também com a participação de técnicos do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária
(LFDA) do Ministério da Agricultura. Foi o primeiro treinamento realizado depois da liberação
de uso de máscaras ao ar livre.
A coordenadora da UVZ e uma das instrutoras do curso, Elen Fagundes, destacou que: “a
importância da ação intersetorial, já existente no Comitê de Enfrentamento das Arboviroses,
vinculada a esta atuação em sistemas propicia o desenvolvimento de resposta ágil e coordenada em eventos de saúde pública, além de contribuir com o envolvimento dos servidores
enquanto agentes públicos capazes de cooperar para esta resposta”.
Integrante do programa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), o treinamento cumpre
com o compromisso assumido pelo município no contexto da certificação recebida pelo município como o primeiro Centro de Resiliência a Desastres do País concedido pelo Comitê de
Coordenação Global do MCR2030 e pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco
de Desastres (UNDRR).
Fonte: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43656

Palestra em Curso da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
da Universidade do Algarve - Portugal
O Coordenador Regional de Defesa Civil, Sidnei Furtado, ministrou palestra no Módulo lecionado por Marcelo Dell'Aringa – CRIMEDIM (Centro de Pesquisa e Treinamento em Medicina
de Desastres, Ajuda Humanitária e Saúde Global), no curso de Pós-Graduação em Ação
Humanitária, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB).
O convite foi da Dra Ana Pinto de Oliveira, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da
Universidade do Algarve, Portugal, coordenadora do Grupo de Investigação em Medicina de
Catástrofe e Saúde Pública e coordenadora do Ciclo de Seminários em Competência Cultural.
O módulo também teve a participação de Luís Medina, que trabalha com a “Médicos Sem
Fronteiras” e que deu uma perspectiva sobre o trabalhado humanitário.
A palestra aconteceu no último dia 12 de março, de forma virtual.
Temas apresentados por Sidnei Furtado:
*Ações da Defesa Civil de Campinas e região;
*Campanha Construindo Cidades Resilientes e a nova iniciativa MCR 2030;
*Criação do Centro de Resiliência a desastres e a importância da visão sistêmica;
*Desafios da abordagem do Risco Sistêmico.

Sobre a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB)
A Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) e os Centros de Investigação associados estão ligados a diversas parcerias nacionais e internacionais, de forma a potenciar a
qualidade da investigação. Estas parcerias permitem aos alunos a possibilidade de trabalharem em colaboração com diversos laboratórios de referência, fomentando o interesse pela
investigação científica e possibilitando a publicação de trabalhos de investigação, efetuados
no âmbito dos cursos ministrados pelo departamento.
Sobre o Curso de pós-graduação da UALg FMCB
A Pós-graduação em Ação Humanitária tem como objetivos:
*Desenvolver competências profissionais para analisar criticamente a ação humanitária e
trabalhar efetivamente em campos humanitários e de desenvolvimento;
*Preparar profissionais ou futuros profissionais para lidar com respostas humanitárias;
*Salvar vidas, aliviar o sofrimento e preservar a dignidade humana, durante e após as crises,
assim como prevenir e reforçar a capacidade de resposta para quando ocorram tais situações.
Sobre o CRIMEDIM - Università del Piemonte Orientale – Itália
O CRIMEDIM trabalha para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde em emergências,
desastres e crises humanitárias, por meio do aumento do conhecimento, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde, com base em evidências científicas e experiências de campo
em nível local, nacional e internacional.
O CRIMEDIM foi designado “Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS)
para Treinamento e Pesquisa em Medicina de Emergência e Desastres” em agosto de 2016.
Por definição, um Centro Colaborador da OMS é uma instituição designada pelo Diretor-Geral
da OMS para fazer parte de uma rede colaborativa internacional, criada pela OMS em apoio ao
seu programa nos níveis nacional, regional e global.
Em consonância com a política e estratégia de cooperação técnica da OMS, um Centro Colaborador da OMS também participa do fortalecimento dos recursos do país, em termos de
informações, serviços, pesquisas e treinamentos, em apoio ao desenvolvimento nacional da
saúde.
Neste quadro, o CRIMEDIM trabalha para fornecer apoio estratégico à OMS no que diz respeito
especificamente à formação e pesquisa em emergência e desastre.
FONTE:https://fmcb.ualg.pt/ualg-abre-pos-graduacao-em-acao-humanitaria
FONTE:https://crimedim.uniupo.it/

Defesa Civil de Campinas ajuda região de Bragança a prevenir desastres

A Defesa Civil de Campinas participou de uma reunião com gestores municipais da região de
Bragança Paulista nesta segunda-feira, dia 7 de março, na cidade de Piracaia. O encontro teve
o objetivo de discutir a criação de uma Câmara Temática de Defesa Civil entre os municípios
daquela área, a partir da experiência da formação do mesmo órgão na região Metropolitana de
Campinas.
Durante o encontro, os participantes discutiram as ações de prevenção a desastres na região.
Um dos assuntos abordados foi adesão recente de municípios da região de Bragança à iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), que visa assegurar que se tornem inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis até o ano de 2030.
O diretor da Defesa Civil de Campinas e também coordenador regional, Sidnei Furtado, apresentou dados campineiros e contou que a ideia é que os municípios da região de Bragança
Paulista possam se reunir em uma Câmra Temática nos mesmos moldes da que foi criada
pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC.
Furtado explicou que o objetivo é melhorar as ações de resiliência nos municípios. “Campinas
está cumprindo o assumido com as Nações Unidas e auxiliando outras cidades na construção
de uma cidade mais resiliente e integrada regionalmente”, disse.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43604

CAPES cria programa de prevenção e enfrentamento de desastres
Primeiro edital será publicado ainda este mês
Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação, criou na quarta-feira (09/03), o Programa Emergencial de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Relacionados a Emergências Climáticas, Eventos Extremos e Acidentes Ambientais. A partir dessa ação, serão lançados editais para investir em projetos de pesquisa, com bolsas e recursos de custeio. A primeira seleção será publicada em março, com investimento de R$.4.milhões.
A iniciativa contribuirá para a formação de pessoal qualificado nos programas de pós-graduação stricto sensu com linhas de pesquisas voltadas ao tema. “É uma ação de caráter permanente, envolvendo todas as áreas do conhecimento, que poderão contribuir para prevenir e
combater desastres que tiram vidas e causam transtornos a muitos brasileiros”, destaca
Cláudia Queda de Toledo, presidente da CAPES.
Para cada edital a ser publicado, a CAPES definirá os temas prioritários, o quantitativo de
bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o valor dos recursos de custeio, as regras de
seleção e o cronograma para apresentação das propostas e divulgação dos resultados. Todos
os editais seguirão a concepção dos Programas de Desenvolvimento da Pós-Graduação
(PDPG), que a fundação vem implementando desde 2020. O primeiro será publicado sob o
tema Emergências.Climáticas.
Com o Programa de Prevenção e Enfrentamento de Desastres, a CAPES pretende promover a
troca de conhecimento entre a academia e o poder público para que os resultados dos estudos
possam ser aplicados à realidade das regiões atingidas. Também quer estimular o desenvolvimento de produtos, serviços, tecnologias, materiais didáticos e mecanismos que ajudem a
encontrar soluções para os problemas relacionados aos desastres. Está prevista ainda a
criação de um prêmio, a ser oferecido às melhores teses sobre.o.assunto.
Cláudia Queda de Toledo, presidente da CAPES e Zena Martins, diretora de Programas e
Bolsas no País, reuniram-se com a equipe técnica para orientar e dar mais agilidade à iniciativa. Desse modo, bolsistas poderão contribuir diretamente para solucionar problemas sociais,
melhorando a vida das pessoas.
Nos últimos anos, a CAPES tem investido em ações semelhantes. A exemplo, o apoio a pesquisas para recuperação da bacia hidrográfica do rio Doce nas áreas afetadas pelo desastre
de Mariana (MG), em 2016, e o Programa Entre Mares, que selecionou projetos de combate e
análise do impacto do derramamento de óleo no litoral brasileiro, em 2019.
FONTE:
www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2022/03/capes-cria-programa-de-prevencao-e-enfrentamento-dedesastres#:~:text=O%20Governo%20Federal%2C%20por%20meio,Eventos%20Extremos%20e%20Acidentes%20Amb
ientais

ONU faz recomendações para reduzir transmissão de coronavírus
entre humanos e animais selvagens
FAO e OMS alertam ser necessário vigiar as populações de mamíferos para detectar infecções por SARS-CoV-2 e adotar precauções para diminuir riscos de surgimento de novas
variantes; mortes por Covid-19 chegam a 6 milhões no mundo.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização Mundial da Saúde, OMS, estão pedindo a todos os países
a tomar as medidas para reduzir riscos da transmissão do SARS-CoV-2 entre seres humanos
e animais selvagens.
O apelo busca conter o risco de surgimento de novas variantes e proteger tanto as pessoas
como a fauna silvestre. As agências da ONU pedem às autoridades para adotarem normas
pertinentes e difundir as recomendações já publicadas para as pessoas que trabalham em
contato direto com animais selvagens e também para o público em geral.
Mortes
Já se sabe que o coronavírus, que causa a Covid-19, também infecta espécies animais e sua
propagação pode afetar a saúde e facilitar o surgimento de novas variantes. Segundo a OMS,
quase 6 milhões de pessoas morreram pela doença em dois anos de pandemia.
FAO e OMS destacam que os animais selvagens soltos, os que estão em cativeiro e os de
fazenda, além de felinos, furões, veados e macacos podem se infectar pelo SARS-CoV-2.
Também está comprovado que muitos desses animais podem transmitir o vírus que causa a
Covid-19 para os humanos e existe inclusive um estudo em andamento sobre uma possível
transmissão entre um veado de cauda branca e uma pessoa.

Formação para evitar contágio
Nos Estados Unidos, um terço dos veados selvagens de cauda branca foram infectados com o
coronavírus, a princípio devido a vários casos de transmissão entre humanos.
As agências da ONU recomendam que as pessoas que trabalham em contato direto com a
fauna silvestre recebam formação sobre como aplicar medidas de redução de risco de transmissão da Covid-19 entre pessoas e animais.
Evidências atuais indicam que as pessoas não se contaminam com o coronavírus após o consumo de carne. Porém, caçadores não devem apanhar animais que parecem doentes ou os
que já se encontram mortos.
O uso de técnicas adequadas em açougues e na preparação de alimentos, incluindo técnicas
de higiene, podem limitar a transmissão do coronavírus e de outros patógenos zoonóticos.
Dicas para público em geral
As recomendações para o público em geral são as seguintes: as pessoas não devem ficar
próximas nem se alimentar de animais selvagens, nem tocar ou comer os que estão órfãos,
doentes ou mortos. Nestes casos, o ideal é contactar as autoridades locais responsáveis pela
gestão da fauna ou um profissional de saúde especializado no setor.
OMS e FAO reforçam a importância de descartar de forma segura os alimentos não consumidos, máscaras, panos ou qualquer outro resíduo humano para evitar atrair animais silvestres,
especialmente em áreas urbanas e se possível, manter os animais domésticos longe dos
selvagens e dos seus excrementos.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/03/1782072?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=a217
9316e8-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_10_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a2179316e8-105027
597

Um Plano de Ação Científica Interdisciplinar para a Saúde Urbana e bem-estar
em uma era de complexidade e riscos sistêmicos (2021 – 2025)
Relatório do programa Urban Health and Wellbeing (UHWB) "A abordagem sistêmica para a
saúde e o bem-estar urbano, desenvolvida em conjunto no Instituto de Meio Ambiente Urbano,
coloca a saúde no centro, no entanto, estende a noção de saúde humana à saúde de outros
sistemas vivos de que dependem a saúde humana e a prosperidade….. Dez anos após a sua
criação, o programa Urban Health and Wellbeing (UHWB) publica um segundo Plano de Ação
Científica, para os anos de 2021 a 2025. O International Science Council (ISC) e a Sociedade
Internacional para Saúde Urbana (ISUH) saúda o trabalho da comunidade UHWB na produção
de um documento programático e um roteiro para o programa.”
FONTE:https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/UHWB-Sciecne-and-Action-Plan-2021.pdf

FAO indica benefícios e riscos associados com a alimentação no futuro
A Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou um relatório de riscos e
oportunidades sobre alimentos do futuro. Com mais de 7,7 bilhões de habitantes no mundo e
uma tendência de crescimento nas próximas décadas, a FAO se preocupa com formas sustentáveis de geração de alimentos para todos.
Medusas
No estudo Refletindo sobre o Futuro da Segurança dos Alimentos divulgado na segunda-feira, a agência cita que quaisquer que sejam as opções de novos alimentos como medusas ou
água viva, insetos comestíveis e carne em células e alimentos com base em plantas, é preciso
começar a se preparar para questionamentos e preocupações agora.
A FAO também cita o papel da tecnologia na produção dos alimentos do futuro como inteligência artificial, blockchain e nanotecnologia.
O relatório examina grandes fatores globais como crescimento econômico, mudanças de
comportamento e padrões do consumo, aumento da população e a crise climática que
afetarão a segurança alimentar no futuro.
Mudanças
Segundo a agência, o mundo vive inovações científicas e tecnológicas que estão revolucionando o setor agroalimentar incluindo a segurança dos alimentos. É importante que os países se
atualizem sobre essas mudanças e cooperem com a FAO.
O relatório mapeia as áreas mais críticas para agricultura e alimentos com o foco na segurança dos alimentos, que tem aumentado na mente dos consumidores em todo o mundo.
O estudo cobre oito categorias que impulsam as tendências: mudança climática, novas fontes
de alimentos e sistemas de produção, aumento no número de jardins de vegetais e outros
locais de plantio nas cidades, mudanças no comportamento dos consumidores, economia
circular, ciência de micro bioma (que estuda bactérias, vírus e fungos no intestino e no
ambiente), inovação científico-tecnológica e fraude de alimentos.
Ásia e África
Abaixo, alguns pontos do relatório da FAO:
• Aumento da exposição e contaminações – O impacto de mudanças da temperatura e a
influência sobre a produção de alimentos além da alteração por parte dessas mudanças.
Zonas mais frias se tornando mais quentes e o surgimento de pragas e espécies tóxicas de
fungo na agricultura. Algumas toxinas já são um problema em regiões com África e Oriente
Médio.
• Medusas, algas e insetos – Variedades comestíveis de água viva são usadas por gerações
em algumas partes da Ásia. Elas têm baixo teor de carboidrato e alto em proteína, mas
tendem a estragar, facilmente, em temperatura ambiente e podem servir de vetor para bacté-

ria patogênica, que pode afetar a saúde humana. O consumo de algas, por exemplo, está se
espalhando além da Ásia e deve crescer por causa do valor nutricional e de sustentabilidade.
As algas não precisam de fertilizantes para crescer e ajudam a combater a acidificação dos
oceanos. Umas das preocupações é com o alto acúmulo de metais pesados como arsênio,
chumbo, cádmio e mercúrio. Sobe também o interesse por insetos comestíveis para diminuir
o impacto sobre a produção alimentar. Ainda que sejam boas fontes de proteína, fibra e micronutrientes como ferro, zinco e magnésio, eles podem conter elementos de contaminação por
alimentos provocando alergias.
• Alternativas baseadas em plantas – Cada vez mais e mais pessoas se tornam veganas ou
vegetarianas, quase sempre por preocupações com o bem-estar da saúde animal e o impacto
sobre os rebanhos. Esses alimentos são uma alternativa à carne animal e a venda desses produtos deve crescer ainda mais em nível global. Mas esse consumo também pode causar alergias.
• Carne baseada em células – Como profetizou o ex-premiê britânico, Winston Churchill,
“Nós devemos escapar do absurdo de criar uma galinha inteira para comer o peito ou a asa
dela, quando poderíamos criar somente essas partes por um meio mais apropriado”. Hoje,
isto está se tornando uma realidade como dezenas de empresas desenvolvendo bifes e nuggets de frango dessa forma. Aqui os riscos são o uso de soro de animal na forma de produção,
o que pode levar à contaminação micro biológica e química.
Novas tecnologias – Uma revolução está transformando o setor de agroalimentos e ajudando
a se produzir menos. Um exemplo é a embalagem inteligente que aumenta a duração dos
alimentos, tecnologia de blockchain que assegura que a comida possa ser rastreada na cadeia
de fornecimento, e impressoras 3D que produzem doces e até ingredientes à base de planta
com uma textura semelhante à da carne. Mas essa tecnologia precisa estar mais difundida e
acessível e é preciso haver mais comunicação e transparência na troca de dados.
A FAO e a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciaram que este ano, o relatório Mundial
da Segurança dos Alimentos será em 7 de junho focando em melhores alimentos para uma
saúde melhor.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf

Centro de Gestão de Emergências para Saúde Animal – Relatório anual
O relatório de atividades do Emergency Management Centre-Animal Health (EMC-AH) reflete
como, por meio dos pilares centrais de seu plano de ação estratégico: preparação, resposta,
coordenação de incidentes, colaboração e mobilização de recursos, o EMC-AH contribuiu para
fortalecer a resiliência dos meios de subsistência à saúde animal emergências e zoonoses
relacionadas . O relatório aborda o desempenho e as ações da EMC-AH para o período de doze
meses de novembro de 2020 a outubro de 2021 e ilustra o compromisso da EMC-AH com a
transparência e a responsabilidade. Apesar das restrições impostas devido à pandemia global
de COVID-19 em curso, a EMC-AH continuou a apoiar com eficácia e rapidez as divisões da
FAO, escritórios nacionais e regionais e parceiros internacionais para reduzir a ameaça de
doenças animais à segurança alimentar, ao desenvolvimento agrícola, à estabilidade social e
ao comércio.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb8070en/cb8070en.pdf

Ação antecipada – Uma abordagem eficaz para reduzir o risco e mitigar o
impacto de desastres na agricultura
Uma breve introdução ao enfoque da ação antecipatória no contexto da resiliência da agricultura e sistemas agroalimentares. Inclua condições para implementação com saída, exemplos
de ações para diferentes tipos de ameaças de desastre, e experiências de implementação na
América Latina e no Caribe.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb7555es/cb7555es.pdf

Cinco maneiras de reduzir o risco e mitigar o impacto dos desastres
Documento dirigido aos atores responsáveis pela mitigação e resposta às emergências agrícolas e ao sistema alimentar nos Ministérios da Agricultura, nos reitores dos sistemas nacionais de proteção civil, governos e municípios.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb7667es/cb7667es.pdf

Padrões microbiológicos de alimentos
As novas normas sobre padrões microbiológicos entram em vigor em dezembro de 2020 e
abrangem toda a cadeia produtiva de alimentos, ou seja, todos os setores envolvidos nas
etapas de produção, industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação e comercialização dos alimentos. Entre as determinações, com relação
aos requisitos gerais, os alimentos não podem conter micro-organismos patogênicos, toxinas
ou metabólitos em quantidades que causem danos à saúde.
FONTE:https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/863json-file-1

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 331/2019

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-331-de-23-de-dezembro-de-2019-235332272

Instrução Normativa (IN) 60/2019.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-60-de-23-de-dezembro-de-2019-235332356

Sistemas alimentares em risco: Adaptação transformadora para a segurança
alimentar a longo prazo 2021-2030
Este relatório examina como as mudanças climáticas estão impactando a agricultura e
ameaçando os sistemas alimentares nacionais e globais, particularmente em hotspots
climáticos, e como essas tendências devem se intensificar nas próximas décadas. O relatório
define e detalha a adaptação transformadora para a agricultura e por que essas abordagens
sistêmicas de longo prazo são necessárias para proteger as vidas e os meios de subsistência
de milhões de pequenos agricultores e pastores. A adaptação transformadora na agricultura
promove a resiliência a longo prazo, mudando continuamente as localizações geográficas
onde são produzidos tipos específicos de culturas e pecuária, alinhando a produção agrícola
com paisagens e ecossistemas em mudança e/ou introduzindo métodos e tecnologias de produção de construção de resiliência em cadeias de valor.
As principais conclusões deste relatório incluem:
•
Investimentos estratégicos em sistemas alimentares resilientes são cruciais para
gerenciar a intensificação dos impactos das mudanças climáticas e alimentar uma população
global que deverá atingir 9,7 bilhões até 2050.
•
Em alguns pontos geográficos, as mudanças climáticas já estão prejudicando os sistemas alimentares, mesmo onde as medidas de adaptação incrementais estão aumentando.
•
O planejamento para a adaptação transformadora deve centrar-se em processos inclusivos e participativos que envolvam uma gama diversificada de partes interessadas que, de
outra forma, podem ser marginalizadas na tomada de decisões, como mulheres, jovens e
povos indígenas.
•
Antecipar, planejar e expandir as opções de financiamento por meio da adaptação
transformadora é fundamental para evitar e minimizar perdas e danos; aumentar a segurança
alimentar global; redução dos riscos de deslocamento, conflito e crise; e evitando a má adaptação.
FONTE:https://www.wri.org/research/food-systems-risk

COVID-19 – lições para doenças zoonóticas
A pandemia de COVID-19 é uma demonstração implacável do impacto devastador da doença
zoonótica, pela qual os vírus saltam de animais para infectar humanos. Embora haja um foco
urgente no desenvolvimento de vacinas e antivirais para limitar a disseminação e a gravidade
das infecções por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), é essencial que essa experiência única em uma geração seja usado para determinar os fatores que
impulsionam o surgimento de doenças zoonóticas e identificar onde estão as lacunas em
nosso conhecimento. Ao entender por que e como as doenças zoonóticas surgem em humanos, bem como as barreiras para esse processo, é possível estar melhor preparado para evitar

que pandemias como a COVID-19 voltem a acontecer ou pelo menos responder de forma mais
eficaz.
As doenças zoonóticas fazem parte da experiência humana desde a origem de nossa espécie. Em casos como SARS-CoV-2 ou Ebola, os saltos virais de animais para humanos ocorreram recentemente, enquanto outros, como herpesvírus ou papilomavírus, provavelmente ocorreram em nossos primeiros ancestrais. A antiguidade das zoonoses destaca a íntima
relação entre vírus humanos e animais. A pandemia do COVID-19 levou a um debate considerável sobre a identidade e o papel desempenhado por “hospedeiros de reservatório” (como
morcegos), “anfitriões novos” (como humanos) e “hospedeiros intermediários” (com sugestões, incluindo pangolins e cães-guaxinim) que atuam como um canal entre os dois primeiros.
Embora seja natural colocar os humanos no final dessa cadeia de emergência, essa perspectiva antropocêntrica é enganosa. Na realidade,1 ). Os humanos também fazem parte desse
ecossistema viral e, em vez de serem o ponto final de emergência, podem passar seus vírus
para outras espécies ( 2 ).
A questão-chave, então, não é que as doenças zoonóticas apareçam em humanos, mas que
seu surgimento parece estar aumentando em frequência ( 3 ).). Grandes mudanças no uso da
terra, crescente urbanização e conectividade global estão bem documentadas como impulsionando o surgimento de doenças por meio do aumento de contatos humanos-animais e taxas
de transmissão aceleradas, e as mudanças climáticas também acelerarão a taxa de eventos
zoonóticos. O aquecimento global das temperaturas resultará em mudanças na distribuição
geográfica da vida selvagem à medida que os habitats apropriados encolhem, talvez levando a
refúgios multiespécies que aumentarão a taxa de transmissão de vírus entre espécies. Da
mesma forma, as populações humanas que dependem do mundo animal acharão cada vez
mais difícil a subsistência e, portanto, poderão explorar áreas anteriormente intocadas ou
mudar as práticas agrícolas, aumentando o risco de exposição a patógenos animais. A menos
que esses processos sejam limitados agora, com o combate às mudanças climáticas globais
na vanguarda.
Uma questão central na compreensão dos fatores de emergência zoonótica é se determinados
grupos de animais são fontes comuns de vírus zoonóticos. Em caso afirmativo, essas informações podem ser usadas para estabelecer uma lista de observação e ação das espécies com
maior probabilidade de transportar vírus potencialmente pandêmicos? Há muito se sabe que
a maioria das infecções virais em humanos tem sua ascendência em mamíferos ( 4). As aves
são a única outra fonte provável de doenças zoonóticas, com as várias formas de vírus da gripe
aviária que ocasionalmente aparecem em humanos (como os vírus do subtipo H5) apresentando uma ameaça pandêmica contínua. Embora os vírus sejam frequentemente abundantes
em outros grupos de animais (como peixes ósseos), sua distância filogenética para os humanos reduz muito a probabilidade de transmissão entre espécies bem-sucedida. Dentro dos
mamíferos, uma variedade de grupos serviram como reservatórios para vírus zoonóticos .),
particularmente aqueles com os quais os humanos compartilham proximidade, seja como
fonte de alimento (como porcos) ou porque se adaptaram ao estilo de vida humano (como
algumas espécies de roedores), bem como aqueles que estão tão intimamente relacionados
aos humanos (como não humanos primatas) que os vírus enfrentam pouco desafio adaptativo
ao estabelecer a transmissão de humano para humano.
FONTE:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abn2222

Os custos e benefícios da prevenção primária de pandemias zoonóticas

As vidas perdidas e os custos econômicos das pandemias zoonóticas virais aumentaram
constantemente ao longo do século passado. Importantes formuladores de políticas promoveram planos que argumentam que as melhores maneiras de lidar com futuras catástrofes
pandêmicas devem envolver “detectar e conter ameaças zoonóticas emergentes”. Em outras
palavras, devemos agir somente depois que os humanos ficarem doentes. Discordamos radicalmente. Os humanos têm amplo contato com a vida selvagem conhecida por abrigar um
grande número de vírus, muitos dos quais ainda não se espalharam para os humanos. Calculamos os danos anualizados das zoonoses virais emergentes. Exploramos três ações práticas para minimizar o impacto de futuras pandemias: melhor vigilância do transbordamento
de patógenos e desenvolvimento de bancos de dados globais de genômica e sorologia de vírus,
melhor gestão do comércio de vida selvagem e redução substancial do desmatamento.
FONTE:https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.abl4183

Tendências e tecnologias emergentes: uma análise do horizonte para a
saúde pública global
Esta publicação apresenta os resultados de uma varredura do horizonte global, conduzida por
um grupo de especialistas internacionais, sobre tecnologias emergentes e tendências relevantes para a saúde pública global realizada em 2020 e 2021. O grupo identificou 15 tecnologias novas e emergentes e avanços científicos que podem ter um impacto significativo na
saúde global nas próximas duas décadas.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240044173

Imagens de satélite mostram que a floresta amazônica está
se aproximando de um 'ponto de inflexão'
Mais da metade da floresta tropical pode se transformar em savana – ameaçando a vida selvagem, mudando os padrões climáticos e alimentando as mudanças climáticas
Vista do espaço, a floresta amazônica não parece um ecossistema à beira do precipício. As
nuvens ainda se unem com a respiração de cerca de 390 bilhões de árvores . Rios serpenteiam pelo que parece ser um mar de verde sem fim.
No entanto, imagens de satélite tiradas nas últimas décadas revelam que mais de 75% da
floresta tropical está perdendo resiliência, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Climate Change. A vegetação é mais seca e leva mais tempo para
se regenerar após uma perturbação. Mesmo as áreas mais densamente florestadas lutam
para se recuperar.
Essa fraqueza generalizada oferece um sinal de alerta antecipado de que a Amazônia está se
aproximando de seu “ ponto de inflexão ”, dizem os autores do estudo. Em meio ao aumento
das temperaturas e outras pressões humanas, o ecossistema pode sofrer uma morte súbita e
irreversível. Mais da metade da floresta tropical poderia ser convertida em savana em questão
de décadas – uma transição que colocaria em risco a biodiversidade, mudaria os padrões
climáticos regionais e aceleraria drasticamente as mudanças climáticas.
Historicamente, a Amazônia tem sido um dos “sumidouros de carbono” mais importantes da
Terra, retirando bilhões de toneladas de dióxido de carbono do ar e armazenando-o na vegetação. Os pesquisadores temem que a liberação repentina desse carbono colocaria a meta
climática mais ambiciosa da humanidade - limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius (2,7 graus Fahrenheit) - fora de alcance.
“Como cientista, não devo ter ansiedade. Mas depois de ler este artigo, estou muito, muito
ansioso”, disse Carlos Nobre, cientista climático do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que não participou da nova pesquisa. “Este artigo mostra que estamos indo na direção completamente errada… Se ultrapassarmos o ponto de inflexão, isso é
uma notícia muito ruim.”
A Amazônia é um dos vários “elementos decisivos” no clima global, dizem os cientistas. Em
vez de piorar constantemente à medida que o planeta aquece, esses sistemas têm o potencial
de mudar abruptamente de uma fase para outra – possivelmente com muito pouco aviso.
Nos últimos 50 milhões de anos, a Amazônia esteve em uma fase de floresta úmida. As
próprias árvores garantiam sua existência: a água evaporando das folhas criava um ciclo
interminável de chuva, enquanto o dossel denso impedia que a luz do sol secasse o solo. Os
contornos da floresta podem ter mudado um pouco em resposta às eras glaciais, incêndios
florestais e aumento do nível do mar, mas sempre foi capaz de retornar ao seu estado exuberante e verdejante.
FONTE:https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/03/07/amazon-rainforest-tipping-point-climate
/?pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWJpZCI6IjE5NDM4MTgyIiwicmVhc29uIjoiZ2lmdCIsIm5iZ
iI6MTY0Njc1MTI3NCwiaXNzIjoic3Vic2NyaXB0aW9ucyIsImV4cCI6MTY0Nzk2MDg3NCwiaWF0IjoxNjQ2NzUxMjc0LCJqdG
kiOiJjMGNlOTgxZC1lY2EyLTRiZDAtYTkwZS04ODAzMzQzNDkyZDIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy53YXNoaW5ndG9uc
G9zdC5jb20vY2xpbWF0ZS1lbnZpcm9ubWVudC8yMDIyLzAzLzA3L2FtYXpvbi1yYWluZm9yZXN0LXRpcHBpbmctcG9pbnQ
tY2xpbWF0ZS8ifQ.8gTAUxgmBF0KM4Udxsw_A2-xOKHFfaeEuYFg2QxlcxU&utm_campaign=36bb321404-briefing-dy-2
0220308&utm_medium=email&utm_source=Nature+Briefing

Relatório da Situação do Impacto Humanitário (a partir das 15h de 12 de março

• Os custos humanos e socioeconômicos das hostilidades em andamento continuam aumentando, piorando a cada dia que passa. Entre as 4 da manhã de 24 de fevereiro e a meia-noite
de 11 de março, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) relata pelo menos 1.581 vítimas civis, incluindo 579 mortos. O número real de
vítimas civis em toda a Ucrânia é provavelmente muito maior do que o relatado oficialmente
pelo ACNUDH, já que muitos relatórios ainda estão pendentes de corroboração.
• Dezenas de casas, escolas, hospitais e outras infraestruturas críticas foram atingidas por
ataques militares em toda a Ucrânia. O ACNUDH recebeu relatórios confiáveis sobre o uso de
munições cluster em áreas povoadas, inclusive no Hospital da Cidade Central em Vuhledar em
Donetska oblast (áreas controladas pelo governo, GCA). O ACNUDH também informa que
ataques com munições cluster foram relatados em vários distritos de Kharkiv (oblast de Kharkivska, leste).
• As evacuações em maior escala continuam a ser realizadas em partes do leste e norte da
Ucrânia, embora tenham sido repetidamente adiadas devido a hostilidades ativas em algumas
das áreas mais atingidas, como Mariupol (oblast de Donetska, leste). Ao mesmo tempo, a
prestação de assistência humanitária que salva vidas continua a ser ampliada, alcançando
mais de 600.000 pessoas afetadas por conflitos, cujas necessidades continuam a crescer a
cada hora.
• Com o aumento das contribuições dos doadores para o Fundo Humanitário da Ucrânia, o
Coordenador Humanitário aumentou o envelope da atual alocação de reserva de US$ 18 milhões para US$ 30 milhões. A alocação de reserva visa atender às prioridades descritas no
Flash Appeal e ampliar a resposta humanitária em todo o país. A alocação está aberta até 20
de março de 2022. O Fundo também lançará outra alocação de US$ 50 milhões nos próximos
dias.
F O N T E : h t t p s : / / r e l i e f w e b . i n t / s i t e s / r e l i e f w e b . i n t / f i l e s / r e s o u r ces/2022-03-12_Ukraine%20Humanitarian%20Impact%20SitRep_final.pdf

Relatório de Situação da OMS nº 2 sobre a emergência na Ucrânia
O Relatório de Situação da OMS nº 2 sobre a emergência na Ucrânia, publicado em 11 de
março de 2022: período do relatório: 4 a 11 de março de 2022. Organização Mundial da Saúde.
Escritório Regional para a Europa.
Preocupações prioritárias de saúde pública
• Traumas e lesões relacionados a conflitos exacerbados devido ao aumento da intensidade da
violência e pela falta de acesso às unidades de saúde por parte de pacientes e profissionais de
saúde devido à insegurança e dificuldades de acesso seguro a medicamentos e suprimentos
que salvam vidas.
• Risco de excesso de doenças e morte por doenças não transmissíveis (DNTs), como doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus e câncer, devido a uma interrupção nas linhas de suprimentos médicos e serviços de saúde.
• Risco de surgimento e disseminação de doenças infecciosas, como sarampo, poliomielite,
COVID-19 e outras infecções respiratórias, tuberculose (TB), HIV e doenças diarreicas devido
à destruição generalizada de infraestrutura de água e saneamento, cobertura de vacinação
inadequada, falta de acesso a medicamentos e cuidados médicos, movimentos populacionais
e superlotação.
• Risco de deterioração da saúde mental e psicossocial devido ao estresse significativo de um
conflito agudo, além de dois anos de vida com COVID-19.
• Questões de proteção: risco de tráfico de pessoas agravado por uma situação cada vez mais
vulnerável para as populações de refugiados, particularmente para crianças e jovens desacompanhados, e falta de gestão de recursos ou acompanhamento nos países vizinhos.
• Aumento do risco de violência baseada no gênero, pois mulheres, crianças e idosos viajam
e ficam em centros de recepção, apartamentos e casas sozinhos ou com famílias voluntárias.
• O risco para a saúde materna devido à falta de acesso a cuidados obstétricos aumentará o
risco de morbidade e mortalidade materna e neonatal. Espera-se que 80 000 mulheres darão
à luz na Ucrânia nos próximos três meses.
Ações da OMS
• Coordenar a resposta de saúde em apoio ao MS na Ucrânia e países vizinhos; • Monitoramento de riscos tecnológicos e ambientais e locais industriais afetados pelo conflito;
• Realização de avaliações de risco de saúde pública e avaliações de instalações e serviços de
saúde; • Ampliação da vigilância e das informações de saúde para detectar e responder precocemente a surtos e compreender melhor as necessidades de saúde, ameaças à saúde e a
funcionalidade e disponibilidade dos serviços de saúde;
• Fornecer suporte técnico da OMS e equipe de emergência para gerenciar as preocupações
prioritárias de saúde, bem como mobilizar parceiros por meio de paramédicos, a Rede Global
de Alerta e Resposta a Surtos (GOARN) e o Grupo de Saúde Global, entre outros;
• Fornecimento de suprimentos de saúde e capacidade logística para entrega de medicamentos, diagnósticos, bem como suprimentos de trauma e preventivos;
• Fornecimento de vacinas e apoio a campanhas de vacinação contra doenças imuno preveníveis, como sarampo e poliomielite, para países vizinhos.
FONTE:https://www.who.int/publications/m/item/emergency-appeal---ukraine-and-neighbouring-countries
h t t p s : / / ex t ra n e t . w h o . i n t / ss a / L e f t M e n u / I n d ex . a s p x ? u t m _ s o u rce = S topping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who

Relatório de Situação da OMS nº 2 sobre a emergência na Ucrânia

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

EVENTO:
Gerenciamento de Crise e a Assistência aos
Familiares de Vítimas em Eventos Traumáticos
Teremos a apresentação de 20 painéis, que acontecerão de forma simultânea, em 3 salas
distintas, com a duração de 1:20h por tema. Fique atento quanto a qual dos painéis deseja participar para não ficar de fora ;). Cada painel terá 1h de duração e 20 minutos para as respostas
do público e debates. Será conduzido por um (1) Moderador e contará com três (3) Palestrantes. A programação completa pode ser vista logo abaixo na sessão Programação.

FONTE:https://doity.com.br/congresso-abrapavaa

INFORMAÇÕES:
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA
www.cidadesresilientes.net
PREVENTIONWEB
www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes
DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
http://www.defesacivil.sp.gov.br
CEPED UNICAMP
https://ceped.cpa.unicamp.br/

