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Nova Sala de Emergência da Operação Estiagem aprimora trabalho integrado

A Estação Ambiental de Joaquim Egídio foi o local escolhido pelo Comitê da Operação Estia-
gem para abrigar o Centro de Operações de Emergência (COE) da Área de Proteção Ambiental 
Campinas Sul, incluindo a Sala de Situação, onde são discutidas as estratégias. A primeira 
reunião no local foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 9 de maio, e reuniu represen-
tantes de secretarias, autarquias e órgãos municipais, estaduais e de áreas de proteção 
ambiental (APAs).

O evento teve como objetivo apresentar o trabalho prestado pelos diferentes órgãos integran-
tes da Operação Estiagem e debater formas de ampliar a integração entre os participantes 
para dar conta de situações de emergência na APA Campinas – Área de Proteção Ambiental 
que compreende Sousas e Joaquim Egídio. Os participantes também abordaram as ações de 
prevenção e combate aos efeitos do período de estiagem, quando são esperados focos de 
incêndios em áreas de mata. Discutiram, ainda, os efeitos do clima frio característico dessa 
época.



Para o secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o COE 
“representa uma possibilidade de atuar cada vez mais de forma integrada. A Estação Ambien-
tal pode abrigar essas reuniões sempre que necessário. Ter uma Sala de Situação em que se 
pode dar as respostas de forma conjunta é muito importante”, disse.

Como exemplo dessa intersetorialidade, a assessora técnica do Departamento de Vigilância 
em Saúde (Devisa), Priscilla Pegoraro, da Secretaria de Saúde, apresentou o trabalho realiza-
do nos comitês municipais que atuam em situações de emergência, “em especial na saúde 
pública, para que se possa analisar e ter uma resposta e ação oportunas”, conforme sua defi-
nição. Ela citou casos concretos do trabalho integrado lembrando a experiência de dois comi-
tês, o de Arboviroses e o de Enfrentamento à Covid-19. “Esses espaços direcionam-se à 
criação de políticas públicas transversais”, complementou.

O coordenador Regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, ratificou a 
importância desses centros como meios necessários para a organização do trabalho interse-
torial. “São extremamente úteis e por isso precisamos entender como funcionam”, disse, 
enfatizando a importância da formatação de uma Sala de Situação como a que foi criada nesta 
segunda-feira.

Sistema Estadual de Atendimento a Emergências (SEAE)

Uma das pautas da reunião foi a explicação, por parte do comandante das Estações de Bom-
beiros de Campinas, 1º tenente Bruno Martins, sobre o funcionamento do Sistema de Esta-
dual de Atendimento a Emergências (SEAE). Ele apresentou as diferentes formas de atuação 
da Corporação e também de organizações públicas, privadas e comunidade em geral. “Parti-
cipam vários órgãos para tomada de decisão de forma integrada e harmônica”, salientou.

Ele destacou o reforço de ações da Corporação no período de estiagem e a formação de volun-
tários. “No ano passado, formamos brigadas com foco na prevenção e combate ao fogo em 
mata. São os Voluntários em Apoio aos Serviços de Bombeiro (VASB), capacitados e creden-
ciados pela Corporação e que podem ser acionados para atuar dentro do Sistema Estadual”.

Neste trabalho intersetorial, a Secretaria Municipal de Assistência Social também tem papel 
fundamental, como mostrado pela representante da Pasta, Camila Falcão. Segundo ela, a 
secretaria realiza uma operação de inverno, entre maio e setembro, quando são ampliados os 
serviços e vagas em abrigos para pessoas em situação de rua e famílias em situação emer-
gencial.

A reunião na Sala de Situação teve, ainda, a presença do coordenador Regional da Rede Esta-
dual de Emergência de Radioamadores, ReREER/I-5, da região de Campinas, Tadeu Fernando 
Del Porto Júnior, que abordou como os radioamadores voluntários podem ser acionados para 
atuar na comunicação em emergências. Outra participação foi a da presidente do Conselho 
Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas (Congeapa), Claudia Esmeriz, que 
chamou a atenção para a importância da conscientização da população com relação a 
situações que podem ocasionar incêndios.

Participaram ainda agentes da Defesa Civil de Itatiba e Morungaba, assim como representan-
tes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Fundação José Pedro de Oliveira (Mata de 
Santa Genebra) e Sanasa.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44309 



O Relatório Global sobre Crises Alimentares concentra-se em crises alimentares onde as 
capacidades locais de resposta são insuficientes, levando a um pedido de mobilização urgente 
da comunidade internacional, bem como em países/territórios onde há ampla evidência de 
que a magnitude e gravidade da crise alimentar excedem os recursos e capacidades locais 
necessários para responder eficazmente. Fornece estimativas para populações em países/te-
rritórios onde há dados disponíveis, com base na Classificação 

Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC) e Quadro Harmonizado (CH) ou fontes 
comparáveis.

Globalmente, os níveis de fome permanecem alarmantemente altos. Em 2021, eles supera-
ram todos os recordes anteriores relatados pelo GRFC, com cerca de 193 milhões de pessoas 
em situação de insegurança alimentar aguda e com necessidade de assistência urgente em 
53 países/territórios, de acordo com os resultados do GRFC 2022. Isso representa um aumen-
to de quase 40 milhões de pessoas em relação à alta anterior alcançada em 2020 (relatada no 
GRFC 2021). Espera-se que as perspectivas para a insegurança alimentar aguda global em 
2022 se deteriorem ainda mais em relação a 2021. Em particular, a guerra em curso na Ucrâ-
nia provavelmente exacerbará as já graves previsões de insegurança alimentar aguda em 
2022 incluídas neste relatório, uma vez que as repercussões da guerra sobre os preços e 
suprimentos globais de alimentos, energia e fertilizantes ainda não foram levados em consi-
deração na maioria das análises de projeção em nível de país.

FONTE:http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf 

A pandemia do COVID-19 teve um grave impacto na saúde mental e no bem-estar das pessoas 
em todo o mundo, ao mesmo tempo em que levantou preocupações sobre o aumento do com-
portamento suicida. Além disso, o acesso aos serviços de saúde mental foi severamente 
impedido. No entanto, nenhum resumo abrangente dos dados atuais sobre esses impactos foi 
amplamente divulgado até agora.

Este resumo científico é baseado em evidências de pesquisas encomendadas pela OMS, 
incluindo uma revisão abrangente de revisões sistemáticas e metanálises e uma atualização 
para uma revisão sistemática viva. Informado por essas revisões, o resumo científico fornece 
uma visão abrangente das evidências atuais sobre:

1. o impacto da pandemia de COVID-19 na prevalência de sintomas de saúde mental e trans-
tornos mentais

2. o impacto da pandemia de COVID-19 na prevalência de pensamentos e comportamentos 
suicidas
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Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente se une a aliança 
para implementar a abordagem Saúde Única

3. o risco de infecção, doença grave e morte por COVID-19 para pessoas que vivem com trans-
tornos mentais

4. o impacto da pandemia de COVID-19 nos serviços de saúde mental

5. a eficácia das intervenções psicológicas adaptadas à pandemia de COVID-19 para prevenir 
ou reduzir os problemas de saúde mental e/ou manter o acesso aos serviços de saúde mental

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1 

FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/181013-opas-lanca-comissao-sobre-saude-mental-e-covid-19?utm_source=feedburner&utm_mediu
m=email 

Parceria reforçada visa acelerar estratégia coordenada sobre saúde humana, animal e ecos-
sistêmica

O trabalho para enfrentar os desafios da saúde humana, animal e ecossistêmica usando uma 
abordagem mais integrada teve um progresso significativo no ano passado, disseram líderes 
de três organizações internacionais que cooperam nesses setores, ao expandirem seu grupo 
para incluir um quarto órgão, a ONU. Programa de Meio Ambiente (PNUMA).

Em sua reunião executiva anual desta semana, a Parceria Tripartite para Uma Saúde, que 
reúne a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), tornou-se formal-
mente o Quadripartite ao assinar um Memorando de Entendimento com o PNUMA.

A abordagem One Health  visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde das pessoas, 
animais, ecossistemas e do meio ambiente em geral. Mobiliza vários setores, disciplinas e 
comunidades para trabalharem juntos para promover o bem-estar e enfrentar as ameaças à 
saúde e aos ecossistemas. E aborda a necessidade coletiva de água limpa, energia e ar, 
alimentos seguros e nutritivos, ação sobre as mudanças climáticas e contribuição para o des-
envolvimento sustentável.

“Estamos mais fortes com a adesão do PNUMA ao Tripartite, disse o diretor-geral da FAO, QU 
Dongyu, acrescentando: “O PNUMA já está ativo em áreas relevantes do trabalho tripartite”. O 
Memorando de Entendimento observa que o PNUMA “define a agenda ambiental e promove a 
implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável dentro do 
sistema da ONU e atua como um defensor oficial do meio ambiente global”.

O trabalho da aliança recém-expandida se concentrará em um Plano de Ação Conjunto de 
Saúde Única, que inclui seis linhas de ação principais: aumentar a capacidade dos países de 
fortalecer os sistemas de saúde sob uma abordagem de Saúde Única; reduzir os riscos de 
epidemias e pandemias zoonóticas emergentes ou ressurgindo; controlar e eliminar doenças 
endêmicas zoonóticas, tropicais negligenciadas ou transmitidas por vetores; fortalecimento 
da avaliação, gestão e comunicação dos riscos de segurança alimentar; conter a pandemia 



silenciosa de resistência antimicrobiana (RAM) e integrar melhor o meio ambiente na aborda-
gem One Health. 

Planejar a implementação o principal desafio

Quando a FAO entregou a presidência rotativa do secretariado à OMS, o Diretor-Geral Qu 
observou o progresso substancial do ano passado nos esforços para desenvolver coletivamen-
te o plano de ação e acrescentou: "Agora o desafio é a implementação: como traduzimos 
nosso trabalho no terreno para apoiar nossos membros? E como mobilizamos mecanismos 
de financiamento e financiamento para apoiar o Plano de Ação Conjunto?”

Em seu discurso de abertura, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse: 
“Precisamos construir uma estrutura de governança One Health mais abrangente e coorde-
nada em nível global. Precisamos de uma força de trabalho forte, vontade política comprome-
tida e investimento financeiro sustentado. Precisamos desenvolver uma maneira mais proati-
va de comunicação e engajamento entre setores, disciplinas e comunidades para provocar a 
mudança de que precisamos.”

Monique Eloit, Diretora Geral da OIE, reconheceu o marco chave do MoU com o PNUMA, 
dizendo: “Hoje, estou particularmente satisfeito que nossa colaboração tripartite seja expan-
dida para incluir o PNUMA como um parceiro igualitário. Seu mandato, experiência e redes 
fornecerão uma importante contribuição para o avanço da One Health. Este novo capítulo em 
nossa parceria nos tornará mais fortes e mais preparados para servir nossos membros e 
enfrentar os desafios globais de saúde”.

A Diretora Executiva do PNUMA, Inger Andersen, disse: “O que é evidente para todos os envol-
vidos no One Health é que nenhum setor pode resolver sozinho os muitos problemas que 
enfrentamos. Para garantir a saúde humana, animal e ambiental – para garantir o futuro 
deste planeta – precisamos de mais colaboração e parcerias. Precisamos estar juntos e 
trabalhar juntos se quisermos prosperar juntos. O PNUMA, como o mais novo membro pleno 
da Aliança, está pronto para fazer sua parte como um parceiro igual.”

Maior conscientização sobre a One Health

À medida que o mundo entra no terceiro ano da pandemia de COVID-19, com um custo estima-
do de US$ 8 a 16 trilhões, há uma maior conscientização e amplo reconhecimento da impor-
tância da One Health como uma abordagem viável, sustentável e de longo prazo. E agora 
também está firmemente ancorado na agenda global, do G7 e G20 à Cúpula de Sistemas 
Alimentares da ONU . Para apoiar uma Coalizão de Saúde Única global, um Compromisso de 
Saúde Única foi registrado na Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, com o objetivo de criar 
engajamento em todos os setores, disciplinas e todos os níveis da sociedade. Este compro-
misso ajudará a moldar os caminhos nacionais de transformação dos sistemas agroalimenta-
res como parte do acompanhamento da Cúpula.

No ano passado, a Tripartite também implementou uma série de outras iniciativas sobre a One 
Health, incluindo a resistência antimicrobiana. O Painel de Especialistas de Alto Nível da One 
Health teve um importante papel de consultoria científica. As Plataformas Regionais One 
Health foram fortalecidas e novas foram iniciadas para compartilhar informações e melhores 
práticas. Progressos importantes também foram feitos no estabelecimento de um Quadro 
Conjunto sobre RAM, um Grupo de Líderes Globais sobre RAM, e no trabalho para uma Plata-



Biologia Sintética em Nosso Futuro a partir de uma Perspectiva de Saúde

forma de Parceria Multissetorial de RAM, mobilizando recursos e ações para combater a 
resistência antimicrobiana que ameaça a vida de milhões. Essas conquistas refletem a coope-
ração bem-sucedida entre o Tripartite e o PNUMA, que agora atingiu um novo marco impor-
tante com a assinatura de um acordo formal de colaboração.

FONTE:https://www.who.int/news/item/18-03-2022-un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach 

Novas possibilidades emocionantes para lidar com desafios globais de saúde pública, medi-
cina, agricultura e meio ambiente

A essa altura, a maioria das pessoas está ciente das novas tecnologias que produziram mil-
hões de vacinas COVID que salvam vidas usando mRNA e a importância crítica da ferramenta 
de edição de genes conhecida como CRISPR , para trazer esses resultados surpreendentes à 
tona. Mas a história do COVID é apenas a ponta da ciência que pode mudar incrivelmente 
nossas vidas em um futuro não muito distante.

Crucial para o uso eficaz dessas novas tecnologias é fazer com que a ciência faça da aborda-
gem da Saúde Única uma prioridade para melhorar a saúde e a segurança . Que existe uma 
base sólida para fazê-lo está bem documentado através da One Health Initiative ; Centros dos 
EUA para Controle e Prevenção de Doenças e a Comissão de Saúde Única , e os procedimen-
tos de vários Congressos Internacionais de Saúde Única. 

Conforme adotado por muitos defensores visionários:

Assim, com o advento da biologia sintética, cada elemento da interface animal/planta/huma-
no/ecossistema pode olhar em seu horizonte para mudanças importantes, que terão o impac-
to de afetar dramaticamente a todos nós.  

De fato, são muito parecidos com os primeiros dias no reconhecimento dos benefícios para a 
saúde da lavagem das mãos, na manipulação de moléculas, na engenharia de microrganis-
mos ou na construção de sistemas de biocomputação. Assim como a era espacial e a internet 
no século passado, cada uma começou com o que agora parece ser esforços iniciais primiti-
vos, seguidos por melhorias incrivelmente rápidas. Isso está bem descrito e muitas das infor-
mações que se seguem vêm de “ The Genesis Machine: Our Quest to Rewrite Life in the Age 
of Synthetic Biology ” de Amy Webb com o microbiologista Andrew Hessel.

A biologia sintética é o termo usado para definir um campo emergente da ciência que envolve 
o redesenho de organismos, inclusive no nível dos genes, para resolver problemas em tudo, 
desde medicina até manufatura e agricultura.  

Como Amy Webb diz no vídeo acima, há grandes oportunidades nesse novo campo da ciência, 
mas também há riscos sérios que não podem ser ignorados e precisam ser abordados. Vamos 
dar uma olhada dentro da janela da biologia sintética a partir de uma perspectiva da One 
Health e ver o que pode ser – concentrando-se aqui no lado positivo, analisando alguns dos 
problemas globais de saúde pública, animal e ambiental que a biologia sintética pode ajudar 
a resolver.



Problemas de saúde pública que podem ser abordados em humanos por meio da biologia 
sintética

• Doenças hereditárias: Aproximadamente milhares de doenças hereditárias se originam de 
um único gene , incluindo anemia falciforme, Tay-Sachs e fibrose cística. Estas são mutações 
genéticas que podem ser corrigidas e as células editadas recuperadas. Embora não sejam 
doenças infecciosas, são úteis para nos lembrar como a tecnologia CRISPR pode abordar e 
modificar genes que tornam uma pessoa mais suscetível a uma doença infecciosa, uma 
doença provavelmente de origem animal. Apenas para trazer isso para a pandemia atual, não 
sabemos por que uma pessoa fica com COVID enquanto seu parceiro não, mas provavelmente 
uma possibilidade são genes diferenciados.

• Máquinas móveis para testar vírus ou bactérias: Máquinas de sequenciamento portáteis já 
determinam a existência de um vírus ou bactéria e podem, no futuro, fornecer o caminho para 
medicamentos em tempo real para lidar com eles.

• Avaliando respostas a vírus ou medicamentos em laboratório: como é difícil testar como o 
tecido humano vivo responde a vírus e medicamentos, a capacidade agora de cultivar tecido 
humano personalizado em laboratórios, como tecido pulmonar e cerebral, permite a obser-
vação desses e de outros ou gans como eles estão infectados com um vírus. Isso tem um 
grande benefício na redução do tempo necessário para testar novas vacinas ou medicamen-
tos, sem arriscar as pessoas e passar por requisitos de aprovação ética que levam muito 
tempo.

• Tratamentos para câncer: Existem possibilidades de fornecer imunoterapias personaliza-
das para diferentes formas de câncer, como câncer de ovário, câncer de mama e melanoma. 
De fato, as vacinas contra o câncer estão sendo pesquisadas, entre outras coisas, pelas 
empresas que trouxeram as vacinas de mRNA COVID rapidamente para aprovação e produção

Resolvendo problemas em animais

• Mosquitos: matam centenas de milhares, muitas vezes crianças, e o fazem com múltiplas 
doenças. A mais mortal tem sido a malária e, embora tenha havido algum progresso no des-
envolvimento de uma vacina, é um procedimento demorado para alcançar a imunização, o que 
é difícil em muitos países em desenvolvimento onde existe. Geneticistas do Imperial College 
de Londres usaram a tecnologia de edição de genes para modificar a fisiologia do mosquito 
fêmea para que eles não possam morder, colocar ovos e, portanto, não espalhar o parasita da 
malária. 

• Criação de porcos: os cientistas chineses estão desenvolvendo “super porcos” que são mais 
fortes, amadurecem mais rapidamente e são fortificados com um gene que regula o calor do 
corpo para que possam ficar mais tempo em locais de inverno.

• Aprimoramento do gado: Uma raça de gado, o Belgian Blues, tem um gene extra que supri-
me um gene que normalmente inibe o crescimento muscular, fornecendo assim ao animal 
trazido ao mercado significativamente mais carne. Os pesquisadores agora podem melhorar 
os genótipos não apenas desta raça, mas de outros mamíferos.



Resolvendo problemas ambientais 

•  Agricultura: É possível transformar bactérias em alimentos para plantas usando CRISPR 
para melhorar as sementes e aumentar o teor de proteína, com a vantagem adicional de 
contar com a capacidade da planta de ser alimentada com energia solar. Este processo pode-
ria produzir enormes colheitas sem os efeitos prejudiciais ao meio ambiente associados aos 
fertilizantes químicos.

•  Pecuária: A mudança da maneira como a carne tradicional é cultivada para esforços proje-
tados em laboratório para carne cultivada pode ser feita para toda a gama de carne bovina, 
aves, suínos e peixes. De acordo com algumas estimativas, isso exigiria entre 35-60% menos 
energia, ocuparia 98% menos terra e produziria 80-95% menos gases de efeito estufa do que 
os animais convencionais criados para consumo. 

• Segurança alimentar: a biologia sintética oferece o potencial para uma maior segurança 
global do fornecimento de alimentos. Globalmente, cerca de 600 milhões de pessoas estão 
doentes por causa de alimentos contaminados, segundo estimativas da Organização Mundial 
da Saúde. A pesquisa está procurando desenvolver a possibilidade de usar códigos de barras 
genéticos antes que os alimentos entrem na cadeia de suprimentos para rastrear riscos 
potenciais.

• Biocombustíveis: Usando algas com edição de genes, eles são uma futura fonte potencial de 
combustível. Embora a mudança atual seja para veículos elétricos, existem custos de maté-
ria-prima e riscos de fornecedores que podem, no devido tempo, tornar essa alternativa 
comercialmente atraente.

• Dióxido de carbono: É um, se não o  principal contribuinte para as mudanças climáticas. Há 
uma série de esforços em andamento para conceber soluções biológicas. Por exemplo, árvo-
res e gramados geneticamente modificados para absorver melhor o CO2 ajudariam; outra 
seria sintetizar muco de água-viva para reter microplásticos ou como filtro em estações de 
tratamento de águas residuais.

• Tais benefícios da biologia sintética devem ser vistos sob o prisma da One Health para captu-
rar as possibilidades que as comunidades científicas e tecnológicas internacionais estão 
trabalhando em muitos campos. 

• Como acontece com qualquer tecnologia inovadora, existem riscos inerentes e desafios 
éticos. Isso significa que devemos ser receptivos a mudanças importantes, mas, ao mesmo 
tempo, garantir que haja proteções no lugar. Pode ser esse desafio ainda mais difícil de resol-
ver do que a tecnologia, dada a falta de consenso global e conformidade em tantas coisas.

FONTE:https://impakter.com/synthetic-biology-future-one-health/ 

 



Lutando contra a gripe aviária, a Europa considera vacinas outrora tabu

Oprimidos pelo preço do abate, alguns países lançam testes de vacinas em aves, apesar das 
implicações comerciais e dos riscos à saúde pública

Em março, Christian Drouin, um fazendeiro francês na Vendée, descobriu que suas galinhas 
estavam morrendo de gripe aviária. Ele teve que tomar medidas drásticas para abater seu 
rebanho e evitar que a infecção se espalhasse. Normalmente, os veterinários chegavam para 
gaseificar as aves com dióxido de carbono. Mas as equipes veterinárias ficaram sobrecarrega-
das com chamadas para abater rebanhos infectados com o vírus, agora aparentemente endê-
mico na Europa.

Então Drouin foi aconselhado a desligar os ventiladores em seus galpões. À medida que a 
temperatura subiu, a maioria de seus 18.000 pássaros morreu de insolação durante várias 
horas. No dia seguinte, seus vizinhos o ajudaram a enterrar as carcaças. “Depois disso, 
deitei-me no escuro, atordoado com o que tinha feito”, disse ele à Agence France-Presse.

Buscando eliminar a cepa H5N1 altamente patogênica da gripe aviária, a França e outros 
países vêm abatendo um número recorde de aves – mais de 16 milhões de aves desde dezem-
bro de 2021 somente na França. No ano passado, o custo lá ultrapassou € 150 milhões. Agora, 
diante do desespero de fazendeiros como Drouin, França, Holanda e outros países duramente 
atingidos, reiniciaram a pesquisa sobre uma solução há muito considerada tabu: vacinar 
rebanhos.

Ministros da França e de outros países da UE estão discutindo a ideia, e cientistas holandeses 
já iniciaram testes de vacinas de frango. No sudoeste da França nesta semana, pesquisadores 
começarão a imunizar patos com uma vacina recém-desenvolvida. E em outubro, as partes 
interessadas se reunirão na Organização Mundial de Saúde Animal para discutir como 
reduzir as barreiras internacionais ao envio de aves vacinadas.

Por enquanto, muitos países recusam essas remessas porque não estão confiantes de que os 
países com aves vacinadas controlaram o vírus. Especialistas em gripe temem que a vaci-
nação não possa interromper completamente os surtos, talvez aumentando o risco a longo 
prazo de que o vírus aviário salte para os humanos. E desenvolver e administrar vacinas será 
caro.

Por todas essas razões, a vacinação é o último recurso, diz o patologista aviário Jean-Luc 
Guérin, da Escola Nacional de Veterinária de Toulouse. “Usamos essa ferramenta apenas se 
admitirmos que não podemos controlar a infecção pelas formas clássicas”. Os Estados 
Unidos não autorizaram o uso de vacinas contra a gripe aviária por causa das implicações 
comerciais, esperando que o abate pare seu surto atual. A indústria avícola dos EUA está ado-
tando uma abordagem de esperar para ver. Mas na Europa a devastação causada pelo vírus e 
o custo e a logística de abate de milhões de aves podem estar mudando o cálculo.

FONTE:https://www.science.org/content/article/wrestling-bird-flu-europe-considers-once-taboo-vaccines?utm_source=Nature+Briefin
g&utm_campaign=cb23765cc3-briefing-dy-20220513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-cb23765cc3-46140994



Mapas de DNA antigo 'amanhecer da agricultura'

As primeiras populações agrícolas da Europa descendem principalmente de agricultores da 
península da Anatólia , onde hoje é a Turquia. E os antigos fazendeiros da Anatólia descen-
diam da mistura repetida entre grupos distintos de caçadores-coletores da Europa e do Orien-
te Médio. Um par de estudos de DNA antigo - incluindo um dos maiores conjuntos de genomas 
humanos antigos já publicados - revelam detalhes mais sutis do início da agricultura, graças 
a genomas de 'alta cobertura' ou de alta qualidade - uma raridade na genômica antiga trabal-
har.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01322-w?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=cb23765cc3-briefing-dy-
20220513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-cb23765cc3-46140994 

Crescem as evidências de que pedaços de SARS-CoV-2 podem permanecer no intestino por 
meses após a infecção inicial. As descobertas reforçam a hipótese de que pedaços persisten-
tes de vírus – “fantasmas” do coronavírus, nas palavras do oncologista e geneticista Ami Bhatt 
– poderiam contribuir para o longo COVID. Os pesquisadores alertam que são necessárias 
mais pesquisas e o link não é conclusivo.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01280-3?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=cb23765cc3-briefing-dy-2
0220513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-cb23765cc3-46140994 

Parentes de Omicron chamados BA.4 e BA.5 estão por trás de uma nova onda de COVID-19 na 
África do Sul e podem ser sinais de um futuro mais previsível para o SARS-CoV-2.

Aqui vamos nós novamente. Quase seis meses depois que pesquisadores na África do Sul 
identificaram a variante do coronavírus Omicron, duas ramificações da linhagem revolucio-
nária estão mais uma vez impulsionando um aumento nos casos de COVID-19 lá.

Vários estudos divulgados na semana passada mostram que as variantes - conhecidas como 
BA.4 e BA.5 - são ligeiramente mais transmissíveis do que as formas anteriores de Omicron 1 
e podem evitar parte da proteção imunológica conferida por infecção e vacinação anteriores 2 
, 3 .

“Estamos definitivamente entrando em um ressurgimento na África do Sul, e parece ser intei-
ramente impulsionado por BA.4 e BA.5”, diz Penny Moore, virologista da Universidade de 
Witwatersrand em Joanesburgo, África do Sul, cuja equipe é estudando as variantes. “Esta-
mos vendo números loucos de infecções. Apenas dentro do meu laboratório, tenho seis pes-
soas doentes.”

'Fantasmas' do coronavírus permanecem no intestino

Os surtos de COVID estão se tornando mais previsíveis? Novas variantes 
do Omicron oferecem uma dica



No entanto, os cientistas dizem que ainda não está claro se BA.4 e BA.5 causarão um grande 
aumento nas hospitalizações na África do Sul ou em outros lugares. Altos níveis de imunidade 
da população – fornecidos por ondas anteriores de infecção por Omicron e por vacinação – 
podem atenuar grande parte dos danos anteriormente associados às novas variantes do 
SARS-CoV-2.

Além disso, o aumento de BA.4 e BA.5 - bem como de outra ramificação da Omicron na Améri-
ca do Norte - pode significar que as ondas de SARS-CoV-2 estão começando a se estabelecer 
em padrões previsíveis, com novas ondas surgindo periodicamente de cepas circulantes (veja 
'Novas identidades da Omicron'). “Esses são os primeiros sinais de que o vírus está evoluindo 
de forma diferente” em comparação com os dois primeiros anos da pandemia, quando as 
variantes pareciam surgir do nada, diz Tulio de Oliveira, bioinformático da Universidade Ste-
llenbosch, na África do Sul, que liderou um dos os estudos.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01240-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=93b5d4e400-briefing-dy-2
0220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-93b5d4e400-46140994



Este documento é um pacote de referência técnica consolidada e adequada para apoiar os 
países no fortalecimento da resiliência dos sistemas de saúde em nível nacional e subnacio-
nal, desde a política e o planejamento, passando pela prestação de serviços e operacional, até 
o monitoramento e avaliação. O Toolkit pode ser adaptado a contextos variados e também con-
tribuirá para a agenda dupla de cobertura universal de saúde (CUS) e segurança sanitária 
global.

O Toolkit serve como um compêndio de recursos técnicos para apoiar os países no 
fortalecimento da resiliência de seus sistemas de saúde e fornece embasamento técnico e 
clareza sobre a conceituação e operacionalização da resiliência dos sistemas de saúde

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240048751 

Estimar a verdadeira carga de mortalidade do COVID-19 para todos os países do mundo é 
um esforço de saúde pública difícil, mas crucial. Atribuir mortes, diretas ou indiretas, ao 
COVID-19 é problemático. Uma meta mais atingível é o “excesso de mortes”, o número de 
mortes em um determinado período, em relação ao esperado em “tempos normais”, e esti-
mamos isso para todos os países em uma escala mensal de 2020 e 2021. O excesso de morta-
lidade requer dois números, o total de mortes e as mortes esperadas, mas o primeiro não está 
disponível para muitos países e, portanto, a modelagem é necessária para esses países, e as 
mortes esperadas são baseadas em dados históricos e nós desenvolver um modelo para pro-
duzir estimativas esperadas para todos os países. Permitimos incerteza nos números espera-
dos modelados ao calcular o excesso. Descrevemos os métodos que foram desenvolvidos para 
produzir estimativas de excesso de morte da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/world-health-data-platform/covid-19-excessmortality/covid-methods-paper-rev
ision.pdf?sfvrsn=2465306b_1&download=true 

Lançado pela OIM e MJSP, o documento reúne diretrizes e boas práticas direcionadas ao aten-
dimento multiagencial local às vítimas brasileiras e migrantes internacionais, incluindo pes-
soas venezuelanas

Brasília – O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Agência da ONU para as Migrações 
(OIM) lançaram nesta terça-feira (10) a “Cartilha de Construção de Fluxos de Atendimento a 
Vítimas de Tráfico de Pessoas”. Produto de uma série de consultas realizadas no último ano 
com os Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETPs), o material apresenta dire-

Kit de ferramentas de resiliência dos sistemas de saúde: um bem de saúde pública 
global da OMS para apoiar a construção e o fortalecimento da resiliência sustentável 
dos sistemas de saúde em países com vários contextos

Estimativa de excesso de mortalidade global e específica do país durante a 
pandemia de COVID-19

Nova cartilha orienta sobre fluxos de atendimento às vítimas de tráfico de pessoas



Desastres Naturais e Comércio: Estudo 1

trizes e boas práticas para que os núcleos estaduais organizem o atendimento multiagencial 
às vítimas brasileiras e migrantes, em especial venezuelanas.

O guia apresenta 14 passos para a estruturação de um fluxo local eficiente, que deve integrar 
ao menos cinco etapas: denúncia, enfrentamento, resgate, pós-resgate e atendimento às 
vítimas. Como dependem de múltiplas organizações, os fluxos de atendimento são complexos 
e se concretizam de maneira diferente em cada rede local.

“Um dos aspectos mais importantes deste trabalho é promover o alinhamento sobre a 
importância desses fluxos”, declarou o Coordenador-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas do Ministério da Justiça, Valdson Rabelo. Ele complementa destacando a importância 
de que os fluxos “atentem a realidade e especificidade de cada local”.

FONTE:https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/press_release/file/cartilhadefluxos_final_digital.pdf

O Estudo 1 examina a frequência e distribuição dos desastres naturais e analisa seus efeitos 
econômicos e comerciais, tanto em nível macroeconômico quanto setorial. Ele fornece uma 
análise aprofundada dos impactos desses desastres em cada um dos seis países abrangidos 
pela pesquisa de campo. O estudo também inclui resumos dos quatro simpósios organizados 
na OMC sobre o tema.

Em abril de 2018, os membros da OMC aprovaram um projeto de pesquisa destinado a 
examinar os efeitos comerciais de desastres naturais. A pesquisa se concentrou em desastres 
decorrentes de riscos geológicos ou geofísicos, como terremotos e erupções vulcânicas, e 
riscos hidrometeorológicos, como secas e inundações. O projeto combinou estudo 
documental com pesquisa de campo em seis países afetados por desastres: Dominica, Fiji, 
Nepal, Santa Lúcia, Tonga e Vanuatu. A pesquisa é compilada em dois estudos.

FONTE:https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/study1_exec_summary_sympnaturaldisaster29112019_e.pdf

O objetivo deste estudo é determinar até que ponto o nível de educação e o gênero influenciam 
a previsão do modelo de comportamento de segurança contra incêndio (preparação individual, 
segurança pessoal, risco de incêndio, conhecimento sobre prevenção de incêndio) para edifí-
cios residenciais na Sérvia. A pesquisa foi realizada usando um questionário fornecido e 
coletado on-line para 540 entrevistados durante abril de 2021.

As análises de regressão multivariada mostraram que o preditor mais importante de prepa-
ração individual, segurança pessoal e percepção de risco de incêndio foi o sexo, seguido pela 
idade. Por outro lado, o nível de educação, status de propriedade e renda mensal não afetaram 
significativamente a preparação individual para proteção contra incêndio, segurança pessoal, 
risco de incêndio e conhecimento sobre prevenção. Além disso, os resultados mostraram que 

Modelo de comportamento de segurança contra incêndio para edifícios residenciais: 
Implicações para redução de risco de desastres



os principais motivos para não realizar ações preventivas são o alto custo dos equipamentos, 
não estar familiarizado com as medidas exatas a serem tomadas, acreditar que os serviços de 
emergência prestariam a assistência necessária, falta de tempo, etc. 
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221242092200200X?via%3Dihub 

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

FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2022/04/hpai-situation-report-20220411.pdf 



EVENTOS:



bloG:https://congemas-2022.azurewebsites.net/162a2a41-25a3-42ad-9c8b-cc46e69045ee



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/  


