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Diretor da Defesa Civil de Campinas é homenageado com
Medalha Casa Militar

O diretor do Departamento de Defesa Civil do município de Campinas, Sidnei Furtado, foi
condecorado, na tarde desta segunda-feira, dia 16 de agosto, com a Medalha Casa
Militar do Estado de São Paulo. A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na
capital paulista.
A honraria, entregue pelo secretário chefe da Casa Militar do gabinete do Governo do
Estado de São Paulo, Cel PM Walter Nyakas Júnior, premia pessoas físicas ou jurídicas e

organizações civis ou militares que, por méritos pessoais, contribuem para que a Defesa
Civil seja efetivada.
O diretor da Defesa Civil de Campinas foi o único civil a ser homenageado e deve sua
homenagem “aos serviços prestados à Defesa Civil no Estado de São Paulo”. Ele se disse
“muito feliz pelo reconhecimento do Governo do Estado de São Paulo ao trabalho
realizado em Campinas e região”.
Para o prefeito Dário Saadi, essa honraria ratifica o bom trabalho que o diretor Sidnei e
a equipe da Defesa Civil realizam em nosso município. “Temos uma Defesa Civil
preocupada em estar sempre alerta, e também atualizada tanto para a prevenção como
para o combate”, enfatizou.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/41544
FONTE:https://www.noticiascampinas.com.br/diretor-da-defesa-civil-de-campinas-e-homenageado-commedalha-casa-militar/

Reunião preparatória para simulação de emergência de
saúde pública envolvendo animais Silvestres – Febre
Amarela

FONTE:https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio

Aumentando a resiliência global ao risco sistêmico: lições
emergentes da pandemia COVID-19
Este relatório destaca a importância da aplicação de lentes de risco sistêmico para
ajudar a prevenir o agravamento e reduzir o impacto de futuras pandemias. Ele também
descreve uma série de reformas essenciais necessárias nos sistemas de governança global
para facilitar essa mudança. Isso inclui não apenas o fortalecimento e a integração das
agendas de saúde nos sistemas de governança, mas também uma abordagem mais
holística das causas do transbordamento de zoonoses. Ações agora para enfrentar a crise
climática, proteger os ecossistemas e reduzir a pobreza extrema e a desigualdade podem
amenizar as condições que permitiram o surgimento do COVID-19. Colocar isso em ação
requer esforços redobrados além do setor de saúde para fortalecer a redução,
prevenção e resiliência do risco de desastres, e trabalhar em silos tradicionais para lidar
com os riscos sistêmicos. Finalmente,
As principais recomendações incluem:
1. Integre uma lente sistêmica ao risco de desastres
2. Reformar e fortalecer a governança global
o

Fortalecer o multilateralismo

o

Criar e fortalecer parcerias regionais

o

Envolva todas as partes interessadas

o

Adote uma abordagem multissetorial e multidisciplinar

o

Não deixe ninguém para trás: priorize uma abordagem baseada em direitos

FONTE:https://www.undrr.org/publication/increasing-global-resilience-systemic-risk-emerging-lessons-covid-19pandemic

COVID nos ensinou alguma coisa sobre preparação para
uma pandemia?

Os pesquisadores alertam que os planos para prevenir o próximo surto global não
consideram as falhas que alimentaram nossa situação atual.
Enquanto as nações lutam para controlar a pandemia COVID-19, os cientistas alertam que
surtos mortais de outros vírus são inevitáveis. A história é clara sobre isso: mais de seis
pandemias e epidemias de gripe distintas ocorreram em pouco mais de um século. Os
vírus ebola se espalharam pelos animais cerca de 25 vezes nas últimas cinco décadas. E
pelo menos sete coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, trouxeram doenças e morte.
Esperar evitar outro vazamento é tão realista quanto impedir que um raio provoque um
incêndio florestal. “A prevenção de uma pandemia pode não ser possível, então estar
preparado é a chave”, disse Youngmee Jee, executivo-chefe do Instituto Pasteur na Coreia
do Sul.
Epidemiologistas e pesquisadores especializados em biossegurança e saúde pública
traçam planos de preparação há pelo menos 20 anos. Os componentes principais
consistem amplamente em vigilância para detectar patógenos; coleta de dados e
modelagem para ver como eles se espalham; melhorias na orientação e comunicação
em saúde pública; e o desenvolvimento de terapias e vacinas.
Governos e financiadores privados injetaram milhões de dólares na construção dessas
capacidades. Os pesquisadores testaram e avaliaram meticulosamente esses planos para
identificar e preencher lacunas. Ainda assim, COVID-19 demonstrou que o mundo estava
ainda menos preparado do que muitos imaginavam. E o que deixa alguns cientistas
nervosos é que as discussões atuais sobre como se defender contra a próxima pandemia
estão presas às mesmas estratégias de antes.
“Não podemos simplesmente repetir as receitas que falharam”, diz David Fidler,
pesquisador de políticas de saúde global do Conselho de Relações Exteriores, um grupo de
estudos em Washington DC. “As pessoas ainda estão falando sobre fazer as mesmas
coisas, sem perguntar: 'Por que tudo isso quebrou?'”
À medida que novos planos de preparação estão se formando em todo o mundo,
a Nature falou com mais de uma dúzia de pesquisadores para perguntar o que impede um
sistema melhor para identificar e controlar novos surtos, e o que deve mudar.
Por que os sistemas de alerta não são melhores?
“Tudo começa com uma vigilância mais inteligente. Se você não olhar, não verá. Se você
não vir, sempre responderá tarde demais ”, escreve o pesquisador de doenças infecciosas
Jeremy Farrar, diretor do financiador biomédico do Reino Unido Wellcome, em seu novo
livro Spike: The Virus vs the People - the Inside Story . Infelizmente, tarde demais é a
norma. A maior epidemia de ebola do mundo estava se espalhando por mais de um mês

antes que alguém diagnosticasse a doença. Da mesma forma, os cientistas concordam que
as pessoas na China provavelmente foram infectadas pelo SARS-CoV-2 por várias semanas
antes que as autoridades relatassem uma misteriosa pneumonia em Wuhan 1 .
A detecção insuficiente preocupa os pesquisadores porque os surtos ficam
exponencialmente mais difíceis de conter depois que se expandem para além de uma área
limitada. O mundo reconheceu esse perigo para os vírus da gripe décadas atrás. Em 1952,
uma das primeiras medidas da nascente Organização Mundial da Saúde (OMS) foi
estabelecer o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza. Desde então, forneceu
um sistema de alerta precoce para surtos de gripe, como a gripe aviária H5N1, e alertou os
pesquisadores para o aumento da resistência a certos medicamentos antivirais 2 .
Patógenos desconhecidos ou inesperados são mais difíceis de monitorar, mas as
melhorias nas técnicas de sequenciamento do genoma tornaram as pesquisas abertas
possíveis. Por exemplo, em Ede, Nigéria, cientistas do Centro Africano de Excelência para
Genômica de Doenças Infecciosas pesquisam DNA e RNA estranhos em amostras de
sangue de pacientes com febre alta, mas com teste negativo para as doenças mais
comuns na região. Usando esse método, eles descobriram um surto não reconhecido de
febre amarela em 2017. “Este é um método muito bom para encontrar desconhecidos”,
explica Judith Oguzie, pesquisadora de doenças infecciosas do centro.
Alguns pesquisadores dizem que esse tipo de vigilância deve ser estendido às pessoas que
trabalham nas florestas, em fazendas que manuseiam animais e em laboratórios de
virologia - em qualquer lugar que as pessoas possam ter contato próximo com
patógenos. Oliver Pybus, codiretor do programa de genômica pandêmica da Universidade
de Oxford, no Reino Unido, acrescenta que novas tecnologias genômicas podem permitir
aos pesquisadores detectar vírus em águas residuais ou ar. E uma vez que um surto está
em andamento, essas mesmas ferramentas podem ajudá-los a determinar até que ponto
ele se espalhou abaixo do radar.
O rastreamento de alta tecnologia forneceria muitos dados, mas Mosoka Fallah, o
presidente da Refuge Place International em Monróvia, Libéria, diz que a vigilância básica
precisa melhorar primeiro. Ele diz que os financiadores costumam apoiá-lo como um
projeto finito, em vez de um processo sustentado, e isso frustra o propósito. Um caso em
questão: a Libéria recebeu mais de US $ 19 milhões de doadores, incluindo o governo dos
Estados Unidos e o Banco Mundial, para fortalecer seu sistema de saúde e vigilância após
o surto de Ebola em 2014-16, mas muitos dos fundos foram esgotados seco. Em 2019, o
país enfrentava escassez nacional de suprimentos biomédicos e muitos pesquisadores e
profissionais de saúde não estavam sendo pagos.
Em um grande hospital no condado de Bong, na Libéria, o oficial de vigilância distrital, J.
Henry Capehart, explicou que sua equipe não conseguiu monitorar doenças infecciosas

endêmicas, como sarampo e febre de Lassa, porque não havia tubos de amostra para
coletar sangue. Jefferson K. Sibley, o diretor médico do hospital, disse que um técnico de
laboratório morreu recentemente de febre de Lassa porque o hospital não tinha o
medicamento antiviral para tratá-lo. “É terrível”, disse Sibley. Algumas pessoas pararam
de procurar atendimento porque a clínica não tinha como ajudar, o que significava que
suas doenças também não eram detectadas.
De acordo com o Índice de Segurança de Saúde Global de 2019 , a Libéria estava entre
mais de 70 países com grande falta de capacidade para detectar epidemias emergentes
e entre cerca de 130 com sistemas de saúde que seriam inadequados em um
surto. Nesses locais, diz Fallah, os doadores que investem em vigilância também devem
fortalecer o sistema de saúde, ou os esforços continuarão em vão.
Como dados melhores podem conduzir a decisões mais inteligentes?
Os epidemiologistas aprendem sobre doenças emergentes pela análise de números, e a
qualidade de seus resultados depende do acesso a informações brutas. No dia seguinte à
sua posse, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu modernizar o sistema
desatualizado do país para dados de saúde pública e criar um Centro Nacional para
Previsão de Epidemias e Análise de Surtos. A proposta, apoiada por US $ 500 milhões por
meio do America Rescue Plan Act de 2021, está alinhada com as sugestões anteriores de
epidemiologistas como Caitlin Rivers do Centro Johns Hopkins para Segurança Sanitária
em Baltimore, Maryland. Ela diz que o mundo perdeu um tempo valioso em janeiro e
fevereiro de 2020, quando ela e seus colegas lutavam para dar sentido aos fragmentos de
dados do COVID-19 de relatórios oficiais, artigos de jornais e postagens nas redes sociais.
Dados melhores teriam ajudado os epidemiologistas a determinar com mais rapidez e
confiança, por exemplo, que o SARS-CoV-2 se espalha pelo ar e que pode ser transmitido
por pessoas sem sintomas, diz Rivers. Isso pode ter levado os cientistas a defender mais
cedo medidas como testes generalizados e máscaras faciais. As previsões de modelos
matemáticos também podem ter sido mais precisas, acrescenta Jennifer Nuzzo,
epidemiologista do Centro Johns Hopkins para Segurança Sanitária. “Estávamos fazendo
uma matemática elegante com dados ruins”, explica ela.
O centro de previsão de Biden começará por se concentrar nos Estados Unidos, onde a
coleta de dados foi irregular e desleixada ao longo de 2020 . Um problema é que as regras
em torno da privacidade do paciente impediram hospitais e departamentos de saúde de
compartilhar dados com pesquisadores que queriam analisá-los. Rivers espera que o
centro estabeleça padrões sobre como compartilhar dados de maneira
responsável. Enquanto isso, o governo do Reino Unido, em parceria com a OMS e a
Wellcome, lançou a rede de vigilância Global Pandemic Radar em maio para rastrear
surtos de doenças em todo o mundo, incluindo a disseminação de variantes do SARS-CoV2. A Fundação Rockefeller na cidade de Nova York também está desenvolvendo uma

plataforma de dados pandêmicos. Rick Bright, um ex-chefe da Autoridade de Pesquisa e
Desenvolvimento Biológico Avançado do governo dos EUA, que está liderando o projeto
Rockefeller, diz que sua posição fora do governo é um ponto forte. “Uma entidade não
governamental e não política teria a capacidade de lacrar e proteger esses dados e
garantir que o mundo tivesse acesso às mesmas informações ao mesmo tempo”,
argumenta Bright.
Embora essas iniciativas devam melhorar a situação, elas não podem fazer emergir dados
de locais onde a capacidade do laboratório para testes diagnósticos é insuficiente e ainda
podem falhar na obtenção de informações de fontes que não desejam compartilhá-las. Os
países com líderes autoritários têm um histórico de suprimir notícias de surtos que vão
desde a gripe H1N1 até a cólera.
Muitos criticaram a China por ser menos acessível no início da pandemia, mas ela não
foi a única. Por exemplo, vários condados nos Estados Unidos se recusaram a
compartilhar detalhes sobre surtos em empresas e prisões com os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Na Índia, jornalistas locais expuseram o fato
de que as autoridades não divulgaram os números dos casos em tempo hábil. “A
tecnologia é potencialmente muito benéfica, mas é preciso ter cuidado para não perder
os olhos e pensar que ela resolverá os problemas se a capacidade básica e a abertura
não forem abundantes”, disse Arvind Subramanian, economista da Brown University em
Providence, Rhode Island. Ele foi coautor de uma investigação estimando que a Índia teve
mortes subnotificadas em 3 milhões ou mais desde o início da pandemia até junho de
2021 (ref.3 ).
Nuzzo diz que para obter melhores dados brutos, pesquisadores e legisladores precisam
pensar em incentivos. Por exemplo, a maioria dos governos em todo o mundo relata as
condições atmosféricas porque os mercados agrícolas e comerciais dependem da previsão
do tempo. E os líderes comunitários nos Estados Unidos pressionam as pessoas a
preencher um censo porque isso pode resultar em recursos, explica ela.
Um incentivo poderia ser um acordo de que grupos que compartilham dados tenham
acesso às tecnologias resultantes, diz Suerie Moon, pesquisadora de saúde global do
Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais e de Desenvolvimento em Genebra,
Suíça. Ela lembra como a Indonésia reteve amostras da gripe em 2006, depois que foi
negado o acesso às vacinas contra a gripe que foram desenvolvidas com amostras
coletadas no país. Esta questão culminou em uma estrutura internacional de 2011 para o
compartilhamento de amostras de influenza .
Não existe tal acordo para o SARS-CoV-2, e sinais de descontentamento surgiram. Vários
pesquisadores na África e na América do Sul reclamaram de pedidos para conceder aos

países ricos acesso irrestrito a seus dados sobre variantes emergentes, embora tenham
pouco ou nenhum acesso às vacinas COVID-19.
Moon diz que o compartilhamento de dados epidemiológicos e genômicos em um surto é
uma questão política que deve ser negociada em alto nível, de forma semelhante à
estrutura da gripe de 2011 e outros tratados multilaterais. Essas discussões estão em
andamento, diz Moon, mas elas não começaram formalmente a abordar questões-chave,
incluindo o que a OMS tem permissão para fazer se um país for suspeito de reter
informações.
Onde a comunicação falha?
Autoridades de saúde pública em Taiwan e na Coréia do Sul estavam preocupadas com o
COVID-19 desde o início. Relembrando a epidemia de síndrome respiratória aguda grave
(SARS) em 2003, as autoridades recomendaram máscaras e aumentaram a fabricação de
máscaras assim que surgiram detalhes sobre os primeiros casos, diz o pesquisador
biomédico Chien-Jen Chen, que foi vice-presidente de Taiwan de 2016 a 2020. Em ambos
os lugares, as agências governamentais se reuniam quase diariamente para concordar
com atualizações coesas para o público.
Chen adaptou as mensagens com cuidado, enfatizando que as recomendações para
conter o vírus tinham como objetivo manter as empresas e escolas abertas. “Continuamos
dizendo, estamos fazendo isso porque não queremos bloquear”, explica Chen. O tempo
também ajudou. “As pessoas começaram a confiar mais ao ver como os outros países
estavam se saindo mal”. Quanto à desinformação, Chen diz que uma equipe especial foi
designada para descobrir rumores e dissipá-los semanalmente em um site dedicado.
Essas experiências contrastam fortemente com países onde COVID-19 - e mensagens
conflitantes sobre ele - se espalhou fora de controle. Nos Estados Unidos, as autoridades
de saúde não recomendaram máscaras até abril de 2020, mas o então presidente Donald
Trump minou as recomendações ao se recusar a usar uma máscara. No Brasil, o
presidente Jair Bolsonaro contradisse os cientistas do país ao banalizar a COVID-19,
chamando-a de “gripe pequena”. Ele também demitiu dois ministros da Saúde que
defendiam medidas de controle, como o distanciamento social.
Em maio de 2020, a OMS aprovou uma resolução na qual os países concordavam em
combater a desinformação em casa. Um comitê de especialistas listou algumas
abordagens importantes para isso em junho do ano passado , como trabalhar com
cientistas de dados e empresas de mídia social para ampliar o alcance de mensagens
confiáveis. O Facebook estava removendo alguma desinformação de sua plataforma e
uma atenção renovada ao assunto levou a empresa a ir mais longe, adicionando avisos e
links para informações de organizações de saúde em postagens sobre o COVID-19.

Mas apresentar um link às pessoas dificilmente ajuda quando há preconceitos préexistentes contra o estabelecimento científico, as autoridades de saúde ou o governo, diz
Nahid Bhadelia, diretor fundador do Centro de Política e Pesquisa de Doenças Infecciosas
Emergentes da Universidade de Boston em Massachusetts, lançado em maio . Os
pesquisadores deste centro desenvolverão diretrizes baseadas em evidências e as
comunicarão em briefings do Congresso e por meio de alianças que estão construindo
com organizações de base.
Bhadelia diz que o centro financiará pesquisas sobre como ajudar as pessoas a
desmistificar a desinformação online, incluindo artigos e vídeos que se fazem passar por
ciência que contêm afirmações falsas e erros gritantes. “A pseudo-academização das
teorias da conspiração está no seu nascimento - e isso só vai piorar na próxima
pandemia”, diz ela.
Mas Peter Hotez, um defensor da vacina e cientista do Baylor College of Medicine em
Houston, Texas, adverte que os cientistas por conta própria não estão equipados para
conter os sentimentos alimentados por extremistas de extrema direita, políticos e
organizações de mídia. “Estou em um zilhão de ligações da Zoom com cientistas para
ajustar nossas mensagens, mas essas são mensagens em uma garrafa no Oceano
Atlântico”, diz ele. “Até que haja um apetite entre as agências governamentais para
derrubar um império anticientífico - para dizer que põe em perigo o público - ele não será
ouvido”.
Como as medidas de saúde pública podem ser fortalecidas?
Ao longo da pandemia, pesquisadores de saúde pública e doenças infecciosas têm
implorado aos líderes que façam cumprir medidas para conter o COVID-19, muitas vezes
em vão. Bhadelia diz que uma solução para esse problema seria conceder aos
departamentos de saúde pública mais poder durante as crises de saúde, junto com
orçamentos maiores e mais estáveis. Mas, em muitos lugares, está acontecendo o
contrário.
De acordo com um relatório de maio da Associação Nacional de Funcionários de Saúde
do Condado e da Cidade dos Estados Unidos em Washington DC, pelo menos 15 estados
aprovaram ou estão considerando leis para limitar a autoridade legal das agências de
saúde pública.
Outro problema é que as pessoas não podem seguir as recomendações de saúde pública
que comprometem sua capacidade de fornecer comida e abrigo para si e suas
famílias. Durante a pandemia, a grande desigualdade gerou disparidades nas
doenças entre as pessoas que recebem salários baixos, trabalham ou vivem em ambientes
lotados e não têm proteção trabalhista adequada. Um estudo, por exemplo, encontrou

uma associação entre desigualdade de renda e casos e mortes de COVID-19 em condados
dos EUA 4 .
Enfrentar a desigualdade - ou pelo menos incorporar medidas fortes para corrigir as
desigualdades durante uma emergência de saúde - deve ser um componente crucial dos
planos de preparação para uma pandemia, mas essas soluções raramente são incluídas,
diz Nuzzo. “As pessoas reconhecem que isso é importante, mas acham que é muito difícil
de consertar”, diz ela. “Não podemos sair do COVID-19 e não ter a equidade na frente e
no centro.”
Como as vacinas e os medicamentos podem chegar às pessoas que precisam deles?
As empresas farmacêuticas desenvolveram vacinas em tempo recorde durante o COVID19, e os pesquisadores dizem que poderiam se mover ainda mais rápido se o trabalho em
estágio inicial recebesse mais financiamento. Liderando a ação está a Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), que está arrecadando dinheiro para uma
estratégia de 5 anos e US $ 3,5 bilhões que inclui o desenvolvimento de vacinas para
novas doenças em 100 dias. Em outra proposta, Anthony Fauci, diretor do Instituto
Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos em Bethesda, Maryland,
sugeriu a criação de vacinas 'protótipos' contra cerca de 20 famílias de vírus para
acelerar o desenvolvimento em caso de emergência.
No entanto, os governos fizeram pouco progresso no que diz respeito a garantir que
novos medicamentos e vacinas sejam distribuídos rapidamente em todo o mundo. Isso é
evidente hoje, onde menos de 2% das pessoas em países de baixa renda foram vacinadas
até agora - mais de sete meses depois que os reguladores autorizaram as primeiras
vacinas.
Priti Krishtel, advogada de justiça sanitária e cofundadora da organização sem fins
lucrativos I-MAK, com sede em Nova York, diz que mecanismos para melhorar a situação
podem fornecer modelos para futuras pandemias. Os governos poderiam concordar em
renunciar temporariamente aos direitos de propriedade intelectual sobre vacinas durante
uma pandemia para que outros fabricantes pudessem ajudar a aumentar o fornecimento,
por exemplo, ou os legisladores poderiam criar regras garantindo que as vacinas
desenvolvidas em grande parte com dinheiro público sejam amplamente licenciadas em
caso de emergência.
No entanto, esses acordos exigem a adesão de vários países. O mesmo se aplica à
vigilância, compartilhamento de dados e outros planos de preparação. Esse é um
obstáculo, diz Stephen Morrison, vice-presidente do Center for Strategic and International
Studies, um grupo de estudos em Washington DC. Ele diz que é essencial prestar atenção
em como o nacionalismo, as tensões EUA-China e um ataque à OMS paralisaram as

tentativas de uma resposta global ao COVID-19 em 2020. “Tivemos a maior catástrofe
global desde a Segunda Guerra Mundial e ainda não houve diplomacia de alto nível ”,
diz ele.
Para avançar, ele argumenta que os líderes devem restaurar um certo grau de cooperação
entre os Estados Unidos e a China na preparação para uma pandemia, para que os planos
atraiam amplo apoio. Fidler concorda e acrescenta que uma aliança mais forte entre os
países de renda baixa e média-baixa lhes daria mais poder de barganha no cenário
internacional. A realidade política é terrível, diz ele. “Acho que muitas pessoas na área de
saúde global estão presas ao passado e não querem enfrentar o fato de que estamos em
um sistema internacional muito diferente, mais difícil e mais perigoso agora”,
acrescenta Fidler. “A saúde global tem que operar nisso, ao invés de fingir que não
existe.”
Apesar da complexidade, ele e outros mantêm esperança. Muitos líderes mundiais agora
reconhecem a devastação que as crises de saúde criam e estão motivados a fazer algo a
respeito. Por exemplo, um relatório de julho de um painel do G20 pede US $ 75 bilhões
em financiamento internacional para prevenção e preparação para pandemias - o dobro
dos níveis de gastos atuais. “Houve uma mudança na consciência”, diz Morrison. “As
pessoas estão assistindo a esse show de terror e percebendo que algo precisa mudar”.
FONTE:https://doi.org/10.1038/d41586-021-02217-y
FONTE:https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-LastPandemic_final.pdf

Use as lições do HIV para ajudar crianças órfãs por COVID19
Os jovens que perderam os pais devido à pandemia precisam de apoio urgente e
estudos de longo prazo para evitar a cascata de adversidades que podem
surgir. Décadas de pesquisa sobre a epidemia de HIV fornecem uma base sólida.
Passei minha carreira estudando como a epidemia de HIV afeta as crianças. Uma maneira
profunda é através da morte de um ou ambos os pais - a definição das Nações Unidas para
um órfão. Em 2020, cerca de 15 milhões de crianças e adolescentes, principalmente na
África Subsaariana, perderam um ou ambos os pais devido ao HIV / AIDS. Esses jovens
enfrentam desafios imensos. Ao longo de décadas de pesquisa, o campo está aprendendo
lentamente como ajudá-los a ter uma vida saudável e ter sucesso na escola.

Nunca pensei que minha experiência em pandemias e luto infantil em massa fosse
relevante para os Estados Unidos. E então a pandemia de COVID-19 apareceu. Ao ver o
número diário de mortes aumentar, fiquei preocupada com o fato de as crianças ficarem
para trás. Houve algumas histórias anedóticas publicadas, mas nenhuma estimativa
rigorosa que capturou a verdadeira escala desta crise para as crianças. Então, meus
colegas e eu nos propusemos a responder à pergunta: quantos jovens estão perdendo
os pais para a pandemia?
Era um alvo cada vez maior. A cada rascunho de nosso artigo, tínhamos que revisar a
contagem. Executamos o último modelo pouco antes da publicação; nossa estimativa era
que, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 40.000 crianças ficaram órfãs
em decorrência da pandemia, apenas nos Estados Unidos 1 . Em outras palavras: para
cada 13 ou mais mortes no US COVID-19, uma criança perde um dos pais.
Um segundo grupo de pesquisa, liderado pela epidemiologista Susan Hillis nos Centros
para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos em Atlanta, Geórgia, publicou
suas estimativas de orfandade global no mês passado 2 . A equipe se concentrou em 21
países onde a maior parte das infecções foi relatada em 2020–21. Eles estimam que, já,
mais de um milhão de crianças em todo o mundo perderam um dos pais para o COVID-19.
Esses números superam em muito a atual crise de órfãos: as mortes de COVID-19 em 2021
já ultrapassaram as de 2020 e ainda estão crescendo. Essas crianças precisam de apoio
urgente e estudos de longo prazo.
Adversidade da infância
Pelo meu próprio trabalho e pelo de muitos outros em todo o mundo, sabemos que as
crianças que perdem um dos pais podem experimentar uma cascata de consequências
negativas 3 . Em um estudo, por exemplo, descobrimos que crianças na África Subsaariana
que perderam os pais tinham 50% mais probabilidade de sofrer abuso sexual do que
crianças não órfãs 4 . Muitas crianças desenvolvem depressão, ansiedade e transtorno de
estresse pós-traumático após a morte de um dos pais 5 . Se não forem tratados, esses
transtornos podem persistir por anos e podem piorar à medida que os adolescentes
órfãos atingem a idade adulta 6 . Os órfãos também têm maior probabilidade de
abandonar a escola e ficar presos em um ciclo de pobreza 7. Um estudo descobriu que o
risco de suicídio era duas vezes maior que o de colegas que não haviam experimentado
a morte dos pais; o risco permaneceu elevado por 25 anos após tal morte 8 .
A morte de um dos pais pode ser entendida no quadro mais amplo de experiências
adversas da infância. Há uma literatura rica e convincente que demonstra as maneiras
como eventos angustiantes e traumáticos são incorporados por meio de respostas ao

estresse crônico. Estes afetam os processos biológicos, comportamentais e sociais ao
longo da vida de uma pessoa 9 .
É um fato triste que milhões de crianças tenham experimentado adversidades no contexto
da pandemia COVID-19 e continuarão a sofrer. Estamos vendo um aumento do abuso
infantil, da violência familiar e da insegurança alimentar, para citar apenas alguns
exemplos 10 .
A morte de um dos pais é distinta, no entanto, tanto em sua gravidade quanto porque
muitas vezes aumenta a frequência de outras adversidades. A carga cumulativa é
importante: há uma ligação clara entre o número de experiências adversas na infância e a
probabilidade de resultados negativos 9 , 11 .
Crianças de apoio
A boa notícia é que a maioria das crianças é resiliente. Com a combinação certa de
serviços e recursos, as crianças órfãs podem ser saudáveis, felizes e ter um bom
desempenho escolar. Os pesquisadores podem avaliar criticamente as evidências de
contextos de recursos altos e baixos, incluindo aqueles mais afetados pela epidemia de
HIV, e adaptar essas lições ao contexto sociopolítico relevante.
A pesquisa sobre apoio ao luto infantil é esparsa, mas existem breves intervenções
baseadas em evidências que podem ser adaptadas e ampliadas 3 . Em nosso estudo 1 ,
descobrimos que três quartos dos órfãos por COVID-19 nos Estados Unidos eram
adolescentes, portanto, trabalhar por meio de conselheiros escolares pode ser uma
maneira viável de alcançar uma grande população com cuidados informados sobre
traumas.
As sociedades individualistas tendem a apoiar as crianças com aconselhamento, e isso
pode ser necessário para muitas. Mas pesquisas sobre a resposta ao HIV mostram que
apoiar a família também é crucial: os cuidadores e os fatores domésticos são os principais
determinantes dos resultados da criança 12 . Uma estratégia promissora é entregar
'dinheiro mais cuidados' 13 . Essa abordagem visa fortalecer a capacidade econômica da
família e fornecer intervenções complementares para melhorar a qualidade do
atendimento, como o aprimoramento das habilidades parentais 14 , 15 .
Globalmente, as intervenções que fornecem benefícios em dinheiro têm demonstrado
melhorar a saúde dos órfãos e os resultados psicológicos e educacionais 16 . Na Tanzânia,
por exemplo, os órfãos que foram selecionados aleatoriamente para receber
transferências de dinheiro demonstraram um aumento de 22 pontos percentuais na
conclusão do ensino fundamental; o programa também beneficiou outras crianças que

viviam na pobreza 17 . Um estudo queniano mostrou que as transferências de dinheiro do
governo reduziram a ansiedade e os sintomas de trauma entre os órfãos 18 .
Nos Estados Unidos, novas políticas federais, como a expansão temporária do crédito
tributário infantil, tirarão algumas famílias da extrema pobreza. A seguridade social está
seletivamente disponível para crianças que perdem os pais e demonstrou melhorar sua
educação e ganhos vitalícios 19 . No entanto, menos da metade (45%) de todas as crianças
órfãs aceita este apoio 19 . Precisamos de iniciativas que identifiquem proativamente
crianças elegíveis e que ajudem as famílias a navegar no processo de inscrição. Muitos
outros foram deixados de fora porque seus pais ganhavam muito pouco, imigraram
recentemente ou eram donas de casa. Daí a necessidade de políticas que garantam o
apoio econômico universal às famílias em situação de pobreza.
Estudos sobre adversidade mostram que um cuidador estável e solidário costuma ser
um fator determinante da resiliência em crianças 20 , 21 . Com a morte de um dos pais,
uma criança perde um dos adultos mais importantes de sua vida. O pai sobrevivente (ou
outro cuidador) carrega um grande fardo: ajudar a criança a lidar com a perda enquanto
enfrenta sua própria dor, questões legais e, muitas vezes, um emprego de tempo
integral. Expandir o acesso à licença por luto ajudaria. Nos Estados Unidos, o luto ainda
não é coberto pela Lei de Licença Familiar e Médica.
Outra iniciativa baseada em evidências que poderia ser disponibilizada de forma mais
ampla são os programas parentais positivos. Demonstrou-se que isso ajuda os cuidadores
a formar um relacionamento forte e estimulante com uma criança que passou por
adversidades, incluindo luto recente 21 . Uma nova iniciativa, COVID-19 Playful Parenting,
reúne recursos baseados em evidências e de acesso aberto que são voltados para
melhorar os vínculos criança-cuidador, reduzindo o estresse e a violência e falando sobre
COVID-19 ( www.covid19parenting.com ). Nenhum aborda diretamente o luto, ainda.
Todas essas recomendações são inclusivas. Investir em conselheiros escolares,
estabilidade financeira das famílias e programas de cuidados com os pais irá beneficiar
uma grande variedade de crianças vulneráveis e famílias que estão lutando contra a
pandemia COVID-19 - não apenas órfãos.
Lacunas de pesquisa
Muita coisa mudou durante a pandemia; não podemos simplesmente recorrer a pesquisas
anteriores para informar nossa resposta. As intervenções precoces são cruciais para
reduzir o trauma e promover a saúde futura 9 . A comunidade científica deve ajudar a
definir as ações atuais e trabalhar para preencher as lacunas de pesquisa a seguir.

Colete dados sobre como a pandemia muda as necessidades dos órfãos. Crianças órfãs
pela AIDS tiveram resultados de saúde mental piores do que crianças órfãs por outras
causas, possivelmente por causa do estigma e isolamento de perder um dos pais para a
doença 6 . Os dados devem ser coletados para determinar se as crianças órfãs pelo COVID19 sofrem impactos desproporcionais semelhantes.
Uma diferença pode ser o estresse básico: a pandemia reduziu a conexão social, fechou
escolas e criou insegurança econômica. Outra questão é a re-traumatização. Cerca de
10% das crianças desenvolvem luto traumático prolongado em circunstâncias
normais 22 . Hoje, todos, em todos os lugares, estão falando sobre COVID-19, fornecendo
lembretes constantes e gatilhos para o luto.
Identifique os serviços e recursos que melhor reduzem os efeitos prejudiciais. A rica
literatura global sobre adversidades e luto na infância fornece uma ideia de quais tipos de
apoio podem ajudar as crianças que perderam um dos pais. Em alguns países, tem havido
ações no sentido de muitos programas que podem ajudar, como a expansão temporária
do crédito tributário infantil e a renovação do interesse na licença-família. Esta é uma
oportunidade para avaliar o que está funcionando para crianças e famílias vulneráveis e
para pressionar por políticas baseadas na ciência.
Os estudos observacionais, particularmente aqueles que usam análises causais, podem
avaliar rapidamente os programas existentes para identificar aqueles que
funcionam. Ensaios clínicos randomizados (RCTs) podem testar rigorosamente iniciativas
novas e únicas. Por exemplo, ECRs focados em órfãos mostraram a eficácia da terapia
informada sobre traumas na Zâmbia 23 , empoderamento econômico em Uganda 24 e um
programa de luto familiar para aumentar a resiliência nos Estados Unidos 25 .
Disparidades de pesquisa. Nossa pesquisa 1 descobriu que crianças negras têm mais
probabilidade do que crianças brancas nos Estados Unidos de sofrerem a morte dos pais:
crianças negras constituem 14% da população dos EUA, mas representam 20% das
crianças órfãs por COVID-19. Isso reflete tendências de longa data: antes da pandemia, um
estudo estimou que as crianças negras tinham duas a três vezes mais chances de perder
um dos pais do que as crianças brancas, contribuindo para a desvantagem ao longo da
vida 26 . As crianças negras também têm 59% menos probabilidade de receber benefícios
de sobrevivência por meio da previdência social; aqueles cujos pais nasceram fora dos
Estados Unidos têm ainda menos probabilidade de se beneficiar 19 . Gerar esse tipo de
evidência é o primeiro passo para defender uma resposta mais justa.
Crie uma coorte longitudinal. Precisamos de uma infraestrutura de pesquisa que possa
capturar dados sobre como as crianças órfãs estão agora e que possa acompanhá-las no
futuro. Uma coorte longitudinal é uma ferramenta flexível para identificar desafios
emergentes (por meio de vigilância epidemiológica), avaliando rapidamente o potencial

das intervenções (por meio de dados observacionais e estudos-piloto) e testando opções
de programa rigorosamente (por meio de ensaios clínicos randomizados que diferenciam
os efeitos por etnia, idade, gênero e deficiência status). Coortes longitudinais, como o
Orphan Resilience Study in South Africa 6 , ajudaram a fundamentar a resposta ao HIV na
ciência .
Financie rapidamente novas pesquisas. Para preencher as lacunas descritas, o campo
requer um mecanismo de financiamento que seja ágil o suficiente para responder a novas
crises e que valorize benefícios imediatos do mundo real. Embora haja alguns bolsos de
dinheiro para estudos rápidos, muitos dependem da capacidade de direcionar os projetos
existentes para novos objetivos. Além disso, o financiamento é amplamente direcionado à
inovação e inovação científica - não necessariamente ao valor imediato para a sociedade.
Já estivemos nesta encruzilhada antes. No surto de Ebola de 2014 na África Ocidental,
cerca de 9.600 crianças com menos de 15 anos ficaram órfãs 27 enquanto viviam com
medo de um patógeno que se espalhava rapidamente e sob extremo isolamento social
por causa do bloqueio. Poucas pesquisas sistemáticas foram conduzidas com essas
crianças - uma oportunidade perdida de aprender e inovar. Desta vez, para ajudar as
crianças que ficaram órfãs pela COVID-19 e pela próxima pandemia emergente,
precisamos basear nossa resposta nos dados coletados durante a crise. E precisamos de
mecanismos de financiamento que possam acompanhar esse ritmo.
aja agora
Integrar pesquisas e programas para ajudar crianças órfãs pelo COVID-19 seria um grande
empreendimento, mas não é sem precedentes. Há um fundo para atender às
necessidades educacionais e de saúde mental das 3.000 crianças americanas que
perderam os pais nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, por exemplo
(ver www.ttof.org ). Como parte da resposta global ao HIV, o governo dos EUA criou o
Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS (PEPFAR). Dez por cento de seu
orçamento de ajuda bilateral de US $ 5,4 bilhões é dedicado a programas para órfãos e
crianças vulneráveis em todo o mundo (consulte go.nature.com/3f8jgrd ).
O PEPFAR foi lançado em 2003 em meio a uma emergência global de AIDS. Os governos,
cientistas e comunidades sabiam que tinham que agir rapidamente para apoiar os órfãos,
mas não havia nenhuma base de evidências para orientar os esforços 12 . Nas duas
décadas seguintes, pesquisas robustas ajudaram o campo a evoluir e entregar uma
programação mais eficaz.
É hora de desenvolver essas lições para apoiar as crianças que ficaram órfãs por causa do
COVID-19.

FONTE:https://doi.org/10.1038/d41586-021-02155-9

Classificações e definições de variantes SARS-CoV-2
Pontos chave












Variantes genéticas do SARS-CoV-2 têm surgido e circulado em todo o mundo
durante a pandemia de COVID-19.
Mutações virais e variantes nos Estados Unidos são monitoradas rotineiramente
por meio de vigilância baseada em sequência, estudos de laboratório e
investigações epidemiológicas.
Um SARS-CoV-2 Interagency Group (SIG) do governo dos EUA desenvolveu um
esquema de classificação de variantes que define três classes de variantes SARSCoV-2:
o Variante de interesse
o Variante de preocupação
o Variante de alta conseqüência
O Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351, B.1.351.2, B.1.351.3), Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2,
AY.3), e as variantes Gamma (P.1, P.1.1, P.1.2) que circulam nos Estados Unidos
são classificadas como variantes preocupantes.
Até o momento, nenhuma variante de alta consequência foi identificada nos
Estados Unidos.
Estudos laboratoriais sugerem que tratamentos específicos com anticorpos
monoclonais podem ser menos eficazes para tratar casos de COVID-19 causados
por variantes com certas substituições ou combinações de substituições na
proteína do pico .
o L452R está presente em Iota (B.1.526), B.1.427, B.1.429, Kappa (B.1.617.1),
B.1.617.3, e as linhagens e sub-linhagens designadas Delta (B.1.617.2, AY.1,
AY.2, AY.3).
o E484K está presente em Eta (B.1.525), Gamma (P.1) e Beta (B.1.351), mas
apenas algumas cepas de Iota (B.1.526) e Alpha (B.1.1.7).
o A combinação de substituições K417N, E484K e N501Y está presente em
Beta (B.1.351).
o A combinação das substituições K417T, E484K e N501Y está presente em
Gama (P.1).
B.1.427 e B.1.429 foram removidos da lista de Variantes de Interesse devido à
prevalência em declínio e muito poucas detecções nos últimos meses. Vacinas
autorizadas para uso nos Estados Unidos são eficazes contra essas variantes e
terapêuticas eficazes estão disponíveis. O CDC continua monitorando todas as
variantes que circulam nos Estados Unidos.

FONTE:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html?ACSTrackingID=USCDC_2146DM63896&ACSTrackingLabel=Lab%20Advisory%3A%20SARS-CoV2%20Variant%20Classification%20Updates&deliveryName=USCDC_2146-DM63896#concern

Secas no sul da Amazônia e no Pantanal foram as piores
dos últimos 50 anos
A Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgou nesta terça-feira o relatório “O
Estado do Clima na América Latina e Caribe”, que mostra como a mudança climática está
ameaçando a saúde, a produção de alimentos, de energia, o setor da água e o ambiente
na região.
O estudo faz um alerta especial sobre os incêndios e os desmatamentos das florestas,
que são vitais para a captura de carbono da atmosfera. A região abriga 57% das florestas
do mundo, que guardam 104 gigatoneladas de CO2.
Catástrofe no Pantanal
Segundo a OMM, as secas intensas no sul da Amazônia e na região do Pantanal em 2020
foram as piores dos últimos 50 anos.
O secretário-geral da entidade, Petteri Taalas, explica que os incêndios no Pantanal do
Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina foram atípicos.
O ano passado teve “a temporada de incêndios mais catastrófica” já vista no Pantanal,
com a queima de mais de 26% de área, um número quatro vezes maior do que o
observado entre 2001 e 2019.
Entre os impactos, houve queda no fornecimento de energia e de água, perdas agrícolas e
deslocamento de pessoas, contribuindo para os desafios criados com a pandemia de
Covid-19.
Insegurança Alimentar
A seca também fez baixar os níveis dos rios, reduzindo as colheitas e com isso, piorando
a insegurança alimentar em várias áreas.
A OMM revela ainda que entre 1998 e 2020, eventos ligados ao clima e desastres
naturais causaram a morte de 312 mil pessoas e afetaram diretamente as vidas de 277
milhões de latino-americanos e caribenhos.

O ano de 2020 foi o segundo mais quente da América do Sul e esteve entre os três mais
quentes da América Central e do Caribe. Grandes ondas de calor afetaram a região, com
muitos países sul-americanos registrando temperaturas acima de 40°C.
Amazônia
O levantamento da OMM também destaca que as perdas florestais têm contribuído
bastante para a mudança climática, devido às emissões de dióxido de carbono na
atmosfera.
Entre 2000 e 2016, quase 55 milhões de hectares de florestas desapareceram na América
Latina, representando 91% das perdas florestais no mundo todo.
Os incêndios na América do Sul ocorreram com mais frequência em 2020 do que em 2019,
causando “danos irreversíveis aos ecossistemas”.
A bacia do rio Amazonas, que atravessa nove países e armazena 10% do carbono global,
tem enfrentado grandes desmatamentos nos últimos quatro anos, consequência de
incêndios e da “limpeza” das florestas para pastagem de gado.
O estudo da OMM traz também uma seção sobre as geleiras no Chile e na Argentina, que
estão derretendo de forma acelerada desde 2010, em linha com o aumento das
temperaturas.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/08/1760132?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=7c1879dbffEMAIL_CAMPAIGN_2021_08_18_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-7c1879dbff105027597

Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal
OIE-WAHIS (Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal da OIE) é um banco de
dados abrangente e exclusivo por meio do qual informações sobre a situação da saúde
animal em todo o mundo são relatadas e disseminadas em todo o mundo. Os dados do
OIE-WAHIS refletem as informações coletadas pelos Serviços Veterinários de Membros da
OIE e Países e Territórios não Membros sobre doenças listadas na OIE em animais
domésticos e vida selvagem, bem como sobre doenças emergentes e zoonoses.
Todas essas informações podem ser acessadas publicamente e visualizadas nesta
interface. OIE-WAHIS substitui e estende significativamente a antiga interface da web
chamada WAHIS, fornecendo acesso a todos os dados relatados desde 2005. Esta nova
interface pública inclui ferramentas de extração de dados, ferramentas de mapeamento

interativas e painéis para apoiar a consulta de dados, visualização e extração de dados de
saúde animal oficialmente validados .
SURTOS RECENTES
https://wahis.oie.int/#/home

Nova Jersey é o primeiro estado a legislar uma força-tarefa
para combater a transmissão de doenças de animais para
pessoas
A pandemia COVID-19 destacou a necessidade de cientistas abordarem como humanos,
animais e o meio ambiente afetam uns aos outros e desenvolver protocolos para
impedir a transmissão de doenças de animais para humanos.
No mês passado, Nova Jersey se tornou o primeiro estado a legislar uma “Força-Tarefa de
Saúde Única”, que promove a comunicação entre agências estaduais e cientistas que
estudam saúde humana, saúde animal e ciências da terra.
A lei é baseada no Rutgers One Health Steering Committee, que foi iniciado em 2016
por Gloria Bachmann, diretora do Women's Health Institute da Rutgers Robert Wood
Johnson Medical School , Amy Papi, voluntária do Women's Health Institute e Sona
Jasani, uma instrutor da Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.
Bachmann e Dina Fonseca, membro do comitê de direção de NJ One Health , diretora
do Rutgers Center for Vector Biology , discutem o papel de Rutgers no estabelecimento
desta Força-Tarefa estadual e como a iniciativa One Health abordará doenças emergentes.
O que é a iniciativa One Health?
Bachmann: One Health , que reconhece que a saúde humana está ligada à saúde dos
animais e do meio ambiente, é um conceito global promulgado pelos Centros de Controle
e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No entanto, Nova Jersey é o primeiro estado
a assinar uma legislação criando uma Força-Tarefa de Saúde Única para
prevenir, monitorar e controlar ameaças zoonóticas e ambientais à saúde pública.
A Força-Tarefa de Saúde NJ One criará canais de comunicação entre profissionais de
saúde humana, animal e ambiental, cientistas e funcionários estaduais. O objetivo
é desenvolver testes de diagnóstico e protocolos para responder a surtos de doenças
emergentes, educar profissionais de saúde e veterinários sobre o uso apropriado de

antibióticos e unir forças com outras entidades, como locais de preservação de espécies,
para desenvolver novas abordagens para reduzir os riscos à saúde humana e animal.
Por que esta Força-Tarefa é importante?
Fonseca : Seis em cada 10 doenças infecciosas em humanos transmitidas de animais ou
por animais, como mosquitos e carrapatos; além disso, um ambiente impactado pela
poluição ou uso excessivo pode promover a proliferação de bactérias resistentes a
antibióticos e pragas resistentes a inseticidas ou pode apenas produzir monoculturas de
alimentos de valor nutricional limitado. A força-tarefa dará a cientistas de várias
disciplinas, autoridades de saúde e legisladores uma infraestrutura para comunicação e
colaboração. Ao compartilhar nossos dados e experiência, podemos encontrar as
melhores soluções e agir com mais rapidez.
Quanto mais cedo uma nova praga agrícola, como a mosca-lanterna-pintada, ou uma
ameaça à saúde pública, como mosquitos infectados com Zika ou uma nova espécie de
carrapato, forem detectados, maior será a probabilidade de serem impedidos de se
espalhar e causar custos econômicos ou de saúde e miséria. Da mesma forma, é
necessária uma educação interdisciplinar aprimorada para tornar mais claro o papel que
cada um de nós pode desempenhar na disseminação e aumento da abundância de
espécies nocivas. Por exemplo, o mosquito tigre asiático, uma praga implacável e vetor de
doenças perigosas, se desenvolve quase exclusivamente em contêineres em quintais
particulares. Soluções baseadas na comunidade usando o mínimo de inseticidas podem
funcionar. Informando-nos e colaborando, podemos ser mais saudáveis.
Qual foi o papel de Rutgers no estabelecimento da Força-Tarefa One Health?
Bachmann: O conceito de One Health não é novo. Fui apresentado a ele quando estava
no ensino médio e era membro da Comissão do Parque do Condado de Essex e do
Zoológico de Turtleback, onde observei diretamente os efeitos do meio ambiente em
animais e humanos. Então, como um jovem voluntário de hospital, observei como as
infecções em humanos podem ser devastadoras. A partir dessas primeiras experiências,
eu vi a ponte entre a saúde humana, animal e vegetal , e bem-estar. Essa base da
interconexão de humanos, plantas e animais tem me ajudado a cuidar de pacientes como
médico. Um exemplo é quando aconselho mulheres grávidas que têm animais de
estimação ao ar livre que os animais que amam podem transmitir infecções a elas.
A Força-Tarefa de Saúde de New Jersey One foi uma das visões do Comitê Gestor de
Saúde Rutgers One, que começou com discussões entre cientistas em Rutgers e em
muitos dos locais de preservação de espécies do estado, como o Zoológico
Turtleback. Eventualmente, nós expandimos para formar um grupo Regional One Health
Initiative que inclui cientistas da Pensilvânia, Delaware, Maryland e Nova Jersey.
Amy (Papi), que administrou o alcance da comunidade, foi fundamental para comunicar
aos legisladores a importância de tornar isso uma lei e impulsionar a causa para o
estabelecimento de uma Força-Tarefa de Saúde formal de New Jersey One. COVID-19 foi a

ignição que iniciou a queima do fogo. Vimos como somos vulneráveis e que realmente
temos que respeitar a harmonia entre humanos, animais e meio ambiente para maximizar
a saúde de todos.
O comitê Rutgers e a iniciativa regional continuam a se reunir com cientistas da região e
estimularam organizações derivadas, como o One Health Student Club.
FONTE:https://www.nj.gov/governor/news/news/562021/20210624c.shtml
FONTE:https://www.rutgers.edu/news/rutgers-inspires-establishment-new-jersey-one-health-task-force
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