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Reunião com a APA Campinas

Em 13 de abril o Comitê da Operação Estiagem, coordenado pela Defesa Civil e com a representação da Secretaria do Verde, realizou , na Estação Ambiental de Joaquim Egídio, reunião
preparatória para Operação deste ano, com o Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental – APA de Campinas.
O objetivo da reunião foi para alinhar e planejar as ações deste ano, com foco no fortalecimento de comunidades resilientes e em ações de auto proteção.
Nesse sentido, foram alinhadas ações de formação de Brigadas de Incêndio com foco em condomínios, treinamento de moradores no uso do SISS-Geo da Fiocruz e a instalação de uma
Sala de Situação – COE Apa Campinas na Estação Ambiental para coordenação das ações em
eventos emergênciais.
FONTE:https://leismunicipais.com.br/a1/sp/c/campinas/decreto/2022/2210/22100/decreto-n-22100-2022-dispoe-sobre-a-operacao-est
iagem-2022?r=p
FONTE:https://correio.rac.com.br/campinasermc/operac-o-estiagem-2022-sera-iniciada-em-campinas-1.681883
FONTE:https://www.band.uol.com.br/band-multi/campinas-e-regiao/noticias/prefeitura-de-campinas-decreta-operacao-estiagem-202
2-16505837

Cuiabá (MT) faz capacitação com Campinas para Cidades Resilientes

Gestores da Defesa Civil de Cuiabá fizeram a capacitação virtual com a Defesa Civil de Campinas
Primeira cidade do Estado de São Paulo a aderir à Iniciativa Construindo Cidades Resilientes,
das Nações Unidas, Campinas tornou-se referência no assunto e é sempre lembrada por municípios que querem seguir o mesmo caminho. Desde que fez sua adesão, em 2012, a cidade
já orientou 983 outras municípios, a maioria da Região Administrativa de Campinas, mas
também de outros Estados.
Nesta segunda-feira, dia 18 de abril, foi a vez de Cuiabá (MT) fazer, de forma virtual, sua capacitação com a Defesa Civil de Campinas para aprender a trabalhar com o site das Nações
Unidas e pleitear a adesão à Iniciativa. Entre outros temas, os gestores de Cuiabá foram informados sobre as etapas da adesão, a atualização anual dos relatórios, as principais ações a
serem desenvolvidas.
“Temos este compromisso com a Iniciativa Construindo Cidades Resilientes e estamos
sempre prontos a trabalhar com outros municípios para ajudá-los a seguir o caminho trilhado
pelo nosso município”, afirma o coordenador regional e diretor de Defesa Civil de Campinas,
Sidnei Furtado. Ele contou que nesta segunda-feira, a capacitação foi feita com quatro gestores da Defesa Civil de Cuiabá: “mostramos para eles, por exemplo, como elaborar o Plano
Local de Resiliência e chegar aos índices da cidade”, explicou.
Além de fornecer conhecimentos técnicos e mostrar como trabalhar com o site da Iniciativa,
Sidnei Furtado sempre destaca a importância de mostrar aos candidatos ao programa o princípio de tornar uma cidade resiliente. “O fundamental é trabalhar de forma sistêmica”, diz,
reforçando que os vários órgãos do município precisam trabalhar de maneira integrada para
alcançar a prevenção a desastres.
Na explicação do diretor, a atuação é voltada para situações macro, e complexas, que exigem
que cada órgão atue no seu setor específico, mas de maneira integrada, para potencializar os
resultados. “É o caso, por exemplo, da covid-19, ou de inundações, quando a atuação sistêmica atenua os riscos e as perdas.”
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44054

Alerta aponta 18 bairros com risco de transmissão de dengue em Campinas
Divulgado nesta quarta, 20/4, pela Secretaria de Saúde o aviso chama atenção de moradores
para verificar possíveis criadouros.

Reunião do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses

A Secretaria de Saúde divulgou, nesta quarta-feira, dia 20 de abril, um novo alerta da dengue
em Campinas. O documento informa as áreas que estão com risco de transmissão da doença.
São 18 bairros localizados nas regiões Leste (Jardins Novo Flamboyant e Proença); Noroeste
(Pauliceia e Satélite Íris 1); Norte (Vila Padre Anchieta, Jardim Rosália, Jardim Eulina e Jardim
América, em Barão Geraldo); Sudoeste (Jardim Aeroporto, Jardim São João, Jardim São Pedro
de Viracopos, Núcleo 28 de Fevereiro e DIC 2) e Sul (Jardim Campo Belo, Jardim das Bandeiras, Jardim São Bernardo, Parque Oziel e Vila Georgina).
O objetivo do alerta é estimular a população para verificação dos potenciais criadouros em
casa.
Comitê de Enfrentamento das Arboviroses
Em 2015, a Prefeitura de Campinas criou o Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses,
que reúne 14 secretarias: secretarias municipais de Governo; Saúde; Educação; Serviços
Públicos; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas; Administração; Comunicação; Trabalho e Renda; Esportes e Lazer; Cultura e Turismo; Habitação; Relações Institucionais, e Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.
Também participam a Defesa Civil, o Serviço 156, a Rede Mário Gatti e a Sanasa. O comitê
planeja continuamente as atividades de combate às arboviroses em Campinas.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44098

Reunião do Comitê da Cidade Resiliente de Campinas
Aconteceu no último dia 20, na Sala de Resiliência à Desastres de Campinas
Assuntos discutidos:

Decreto nº 21.921, de 25 de janeiro de 2022, Centro de Resiliência a Desastres;
Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente (PROAMB ) Construção
do Centro de Resiliência de Campinas;
Preenchimento da Planilha de Indicadores Nó de Resiliência;
Convênio com CEPED Unicamp;
Capacitação no Palacio dos Bandeirantes para Construção de Cidades Resilientes;
Publicações do Observatório da Cidade Resiliente.
FONTE:https://leismunicipais.com.br/a1/sp/c/campinas/decreto/2022/2193/21921/decreto-n-21921-2022-dispoe-sobre-o-centro-de-re
siliencia-a-desastres-e-da-outras-providencias?r=c

Mapa de helipontos de Campinas é atualizado pela Seplurb
Dados sobre locais para pouso e decolagem de helicópteros, de acordo com legislação aeronáutica, estão disponíveis no portal
Campinas conta com 25 helipontos, segundo atualização feita nesta semana
Campinas possui, atualmente, 25 helipontos homologados pelo Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (DECEA) da Aeronáutica. O conteúdo do mapa aeroportuário com os locais para
pouso e decolagem de helicópteros na cidade foi atualizado nesta semana pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb) e está disponível no portal da Prefeitura,
acessível em https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/restricoes-aeroportuarias.
De acordo com as informações do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
(Deplan) da pasta, responsável pela atualização da base de dados no portal da Prefeitura de
Campinas, esses 25 helipontos possuem 90 rampas para acesso de pouso e decolagem
demarcadas no espaço aéreo do município, com diferentes inclinações e comprimentos (cada
heliponto pode ter uma ou várias rampas).
O mapa aeroportuário serve de parâmetro para construções na cidade, diz a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracat Lazinho. Segundo ela, é importante os
dados estarem sempre atualizados, pois as obras devem obedecer limitações de altitude, de
acordo com as regras de segurança aeronáutica de trânsito de aeronaves. “Empreendedores
precisam seguir a legislação em seus projetos e a equipe da Seplurb utiliza essas informações
para avaliar a aprovação das obras. Por segurança, para o tráfego de aeronaves e para a população, esses dados são verificados constantemente”, explica.
Restrições aeroportuárias
Além dos helipontos, Campinas possui dois importantes aeroportos, Viracopos (para grandes
aeronaves e voos nacionais e internacionais) e Amarais (para aeronaves de menor porte, particulares e comerciais), que também têm várias zonas de restrições aeroportuárias. As construções próximas de áreas de tráfego aéreo devem ser homologadas pelo Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando da Aeronáutica (COMAER).
Por meio da plataforma, que pode ser acessada em https://restricoes-aeroportuarias.campinas.sp.gov.br/, as informações de cada área da cidade estão lançadas com a localização
geoespacial para consulta, que pode ser feita clicando no lote no mapa da cidade disponível no
portal. É possível saber se determinado lote/terreno possui ou não restrição aeroviária e qual
é ela, baseada na legislação, principalmente o limite de altura para construção e de objetos
projetados no espaço aéreo (como torres de transmissão, parques eólicos e antenas, por
exemplo).
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44055

Índice de Triagem de Resiliência Cumulativa (CRSI)
O Índice de Triagem de Resiliência Cumulativa (CRSI), examina cinco domínios que abordam a
resiliência da comunidade a desastres naturais. Os domínios - risco, governança, ambiente
construído, ambiente natural e sociedade - abordam a exposição a doze riscos naturais separados, o planejamento e a coordenação para lidar com essas exposições, as informações de
infraestrutura e habitação relevantes para a resiliência, a distribuição de recursos naturais
associados a áreas específicas e informações associadas às estruturas sociais. O índice
representa uma pontuação relativa no nível do condado para todos os condados dos Estados
Unidos.
Este relatório é uma revisão do relatório anterior do CRSI de 2017. O relatório renomeia o
índice para Índice de Triagem de Resiliência Cumulativa para evitar a confusão associada ao
nome anterior Índice de Triagem de Resiliência Climática. Ambos mantêm a sigla CRSI e são
ostensivamente o mesmo índice. Erros menores associados às métricas também foram corrigidos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/development-cumulative-resilience-screening-index-crsi-natural-hazards-assessm
ent?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=ba9deff5c1-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium
=email&utm_term=0_b73053c1c6-ba9deff5c1-363608026

Índice de Triagem de Resiliência Cumulativa (CRSI)
O projeto ao qual esta publicação se refere desenvolveu uma base de evidências para sistemas
alimentares climáticos inteligentes por meio de três vertentes relacionadas – oficinas de
planejamento de cenários, pesquisa interdisciplinar e estrutura de avaliação integrada,
iFEED. A visão do GCRF-AFRICAP é que a agricultura e os sistemas alimentares na África
Austral sejam resilientes às mudanças climáticas e contribuam para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Trabalhando no Malawi, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia, progredimos em direção a essa visão por meio da construção de evidências
acionáveis em torno de caminhos e transformações resilientes ao clima e do desenvolvimento
de capacidades para a tradução dessas evidências em políticas e práticas.
Alcançar sistemas alimentares que sejam resilientes e sustentáveis sob uma série de futuros plausíveis requer que eles sejam “inteligentes ao clima”: capazes de se adaptar às mudanças climáticas, reduzir emissões e aumentar a produção; e para apoiar a nutrição e a
segurança dos meios de subsistência. Isso exige uma formulação e implementação de políticas holísticas e integradas em muitas escalas.
FONTE:https://africap.info/wp-content/uploads/sites/91/2022/03/AFRICAP_FinalReport_WEB.pdf

Mudanças Climáticas, Segurança e Coerência Política nos Mares do Sul
e Leste da China
Centro para Clima e Segurança, um instituto do Conselho de Riscos Estratégicos. Abril de
2022. Autoria de Rachel Fleishman. Editado por Erin Sikorsky e Francesco Femia.
FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/04/Climate-Change-Security-and-Political-Coherence-in-the-South-a
nd-East-China-Seas_April-2022.pdf

Desafio Aceito: Um Relatório de Progresso sobre o Plano de Segurança
Climática para a América e Recomendações para o Futuro
Desafio Aceito: Um Relatório de Progresso sobre o Plano de Segurança Climática para a América e Recomendações para o Futuro
Washington, DC – Em 31 de março de 2022, setenta e nove líderes militares, de segurança
nacional e de inteligência do Climate and Security Advisory Group (CSAG), um grupo extraordinário presidido pelo Center for Climate and Security (CCS) em parceria com o Elliott School of
International Affairs, lançou “ Desafio Aceito: Um Relatório de Progresso sobre o Plano de
Segurança Climática para a América e Recomendações para o Futuro ”. Este relatório avalia o
progresso em relação às recomendações feitas pelo Climate Security Advisory Group em 2019,
muitas das quais foram incorporadas aos planos de segurança do atual governo.
O grupo apartidário, que inclui 8 generais e almirantes aposentados de 4 estrelas, um ex-diretor de Inteligência Nacional, um ex-diretor da Agência Central de Inteligência, um ex-administrador da NASA e muitos outros oficiais militares aposentados, oficiais de segurança e especialistas, avaliou o progresso feito desde a publicação do relatório original.
FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/03/Challenge-Accepted_A-Progress-Report-on-the-Climate-SecurityPlan-for-America_2022_3_31-1.pdf

Recomendações para a Preparação Nacional de Biodefesa
POR WHITNEY CHAVEZ · 13 DE ABRIL DE 2022
A pandemia do COVID-19 custou a vida de quase um milhão de americanos e criou perdas
econômicas de mais de US$ 16 trilhões. Apesar de muitos desafios, uma vacina segura e
eficaz foi desenvolvida em menos de um ano e novos tratamentos e diagnósticos foram criados. Embora a ciência e a tecnologia tenham feito grandes avanços na superação dessa
doença, há uma ameaça contínua do próximo evento biológico que terá grande impacto na
saúde pública e na economia.
A Comissão Bipartidária de Biodefesa lançou The Athena Agenda: Advancing the Apollo Program for Biodefense , um relatório contendo recomendações específicas do governo sobre
como se preparar e mitigar futuras ameaças biológicas. Um aspecto importante do Programa
Apollo para Biodefesa é detectar novos patógenos e rastreá-los até a fonte, enquanto distribui

rapidamente testes de ponto de uso para gerar dados de teste o mais rápido possível. Seja a
origem de um patógeno natural, gerado pelo homem ou acidental, este plano gerará conscientização em tempo real e disponibilizará dados de saúde imediatamente aos pesquisadores; um recurso que as entidades federais careciam durante a pandemia de COVID-19.
O relatório também enfatiza a necessidade de aproveitar as tecnologias criadas durante a era
COVID-19, que requer liderança e recursos para impulsionar ainda mais os avanços tecnológicos. A Comissão apresenta as seguintes recomendações:
Implementar plenamente o Plano Nacional de Biodefesa;
• Implementar o Programa Apollo para Biodefesa (ou equivalente);
• Fornecer dotações para implementar o Programa Apollo para Biodefesa (ou seu equivalente);
• Produzir um relatório abrangente de meio e pós-crise sobre a continuidade do governo para
o COVID-19;
• Reformular processos e políticas regulatórias para autorizar ou aprovar tecnologias inovadoras antes, durante e após eventos biológicos;
• Desenvolver uma estratégia e plano de implementação para distribuição de testes e terapêuticas em casa;
• Apoiar pesquisas de saúde pública urgentemente necessárias durante eventos biológicos; e
• Melhore as comunicações de risco e construa a confiança do público
•

Espera-se que essas recomendações forneçam suporte para o desenvolvimento de vacinas,
medicamentos terapêuticos a serem tomados antes de surtos, fabricação de produtos farmacêuticos, entre muitas outras medidas de segurança de saúde pública. O sucesso do Programa Apollo para Biodefesa dependerá da cooperação entre os setores público e privado,
ensaios clínicos, escala de fabricação e apoio governamental à pesquisa. A Comissão também
recomenda que os líderes dos EUA busquem parceiros internacionais para criar competição,
com o objetivo de acelerar a pesquisa e a inovação.
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2021/01/Apollo_report_final_web3-2021.01.21-1.pdf

Eles alertaram sobre pandemias antes do Covid-19.
Agora eles têm um plano de US$ 100 bilhões para impedir o próximo.
Os políticos mais famosos de 2003 estão implorando aos EUA que parem de ignorar a biossegurança.
Um grupo bipartidário de funcionários públicos aposentados está implorando ao Congresso
que finalmente leve a sério a prevenção de pandemias .
A Comissão Bipartidária de Biodefesa divulgou um novo relatório nesta manhã pedindo aos
formuladores de políticas que financiem e que o poder executivo implemente o que chama de
Programa Apollo para Biodefesa , um esforço de US $ 100 bilhões em 10 anos que prepararia
a nação para enfrentar qualquer futuro viral. ameaça de frente. O novo relatório, chamado The
Athena Agenda (eles gostam de deuses gregos), usa a estrutura descrita pelo relatório Apollo
e fornece mais detalhes sobre como financiá-la e alcançá-la. A vice-diretora da Comissão,
Ambika Bumb, cientista médica que serviu na Casa Branca de Biden e no Departamento de

Estado de Trump, me disse que o novo relatório visa colocar as recomendações em termos de
que “o Congresso possa adotar e aprovar diretamente a legislação”.
Entre outras prioridades, o plano inclui financiamento para: criação de vacinas candidatas
para cada uma das 26 famílias de vírus conhecidas por infectar humanos; desenvolver medicamentos antivirais que possam atuar contra um amplo espectro de vírus; aumentar a capacidade de fabricação de vacinas, antivirais, testes e outras contramedidas; implantação de
sequenciamento genômico como forma de rastrear surtos; desenvolver tecnologias de diagnóstico amplamente úteis e melhores processos regulatórios para aprovar e divulgar testes
rápidos em abundância; e melhorar a segurança em laboratórios que lidam com vírus perigosos.
A Casa Branca, para seu crédito, já propôs financiamento em torno desse nível. Mais recentemente, em sua proposta de orçamento para 2023, o governo Biden pediu US$ 88,2 bilhões em
financiamento ao longo de cinco anos em preparação para a pandemia. Isso inclui US$ 40
bilhões para o Gabinete do Secretário Adjunto de Preparação e Resposta (ASPR) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos para “investir em desenvolvimento avançado e fabricação de contramedidas para ameaças de alta prioridade e famílias virais, incluindo vacinas,
terapias, diagnósticos , e equipamentos de proteção individual (EPI)”, bem como US$ 12,1
bilhões em financiamento de pesquisa para os Institutos Nacionais de Saúde para o desenvolvimento de vacinas, terapêuticas e diagnósticos.
Bumb observa que a proposta de Biden na verdade se baseou no plano original da Apollo
divulgado pela comissão bipartidária. É por isso que o novo relatório da comissão é tão notável: este é um grupo capaz de conduzir a formulação de políticas em altos níveis.
FONTE:https://www.vox.com/23020343/pandemic-prevention-apollo-athena-bipartisan-commision

Com ameaças 'muito piores' à espreita, plano reúne agências para
acabar com pandemias dentro de uma década
“Seja natural, acidental ou deliberado, as ameaças de doenças infecciosas estão aumentando
em frequência e gravidade”, alerta a Comissão Bipartidária de Biodefesa.
Alertando para o risco de um “foco míope nos coronavírus com a exclusão de todos os outros
patógenos”, pois “outras ameaças microbianas à saúde humana podem ser muito piores”, a
Comissão Bipartidária de Biodefesa recomendou medidas abrangentes para agências e parceiros do setor privado tomarem com o objetivo ambicioso de eliminar a ameaça de pandemias em 10 anos.
“Apesar de toda a turbulência e tristeza dos últimos dois anos, há esperança. Desenvolvemos
uma vacina em menos de um ano, levando tecnologia e inovação além do que se pensava ser
possível, e criamos novos tratamentos e diagnósticos”, disse a comissão em seu novo relatório The Athena Agenda: Advancing the Apollo Program for Biodefense . “No entanto, enquanto controlamos a maré e evitamos uma catástrofe ainda maior, podemos não ter tanta sorte
da próxima vez. Sejam naturais, acidentais ou deliberadas, as ameaças de doenças infecciosas estão aumentando em frequência e gravidade. É uma questão de quando, não se, a próxima pandemia chegar.”

A comissão lançou The Apollo Program for Biodefense: Winning the Race Against Biological
Threats em fevereiro de 2021, detalhando iniciativas ambiciosas para desenvolver e implantar
tecnologias necessárias para se defender contra todas as ameaças biológicas e encerrar a era
das ameaças pandêmicas até 2030. Em outubro, o relatório Saving Sisyphus: Advanced Biodetection for the 21st Century disse que a ação colaborativa é necessária agora para substituir um sistema BioWatch insuficiente usado pelo Departamento de Segurança Interna.
O Programa Apollo é baseado em várias faixas de “soluções inovadoras”, parcerias público-privadas, fortes relações internacionais, “apoio bipartidário sustentado e liderança robusta”, disse a comissão em seu novo relatório Athena Agenda . O programa visa detectar novos
patógenos, “rastreá-los continuamente desde a fonte” e distribuir testes rápidos de ponto de
uso “para todas as residências do país dentro de dias após a detecção” para promover a consciência situacional em tempo real, enquanto avança um “sistema integrado ecossistema de
inovação que incentiva a pesquisa de alto risco e alta recompensa”, onde o sucesso dependerá
“de ações vigorosas para transcender os atuais silos institucionais e restrições técnicas,
evitando os ciclos históricos de crise e políticas 'fora da vista, fora da mente'”.
“A Comissão continua convencida de que o COVID-19 não é uma pandemia que ocorre uma vez
no século. Outro evento biológico ocorrerá muito antes disso”, afirma o relatório, observando
que o risco de pandemias naturais aumenta com a diminuição da qualidade do habitat da vida
selvagem, a exploração da vida selvagem por meio da caça e do comércio e os avanços da
biotecnologia genética que “são tecnologias de uso duplo que poderia resultar em uso indevido acidental, não intencional e deliberado, criando patógenos mortais ou perturbando os equilíbrios ecológicos”.
“Exemplos incluem a liberação acidental de varíola de um laboratório no Reino Unido, a
engenharia de uma cepa mortal de gripe por um professor na Holanda, a autoinjeção inadvertida de Ebola por um cientista experiente na Rússia e a fuga não intencional de Brucelose de
uma instalação industrial na China.”
A Agenda Athena recomenda que a Casa Branca, o Congresso e o governo federal implementem totalmente o A National Blueprint for Biodefense da comissão lançado em 2015, incluindo
“priorizar a inovação sobre o incrementalismo no desenvolvimento de contramedidas médicas”, “priorizar, financiar e incentivar totalmente a contramedida médica”. empresa”, “reformar a contratação da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado”,
“incentivar o desenvolvimento de diagnósticos rápidos no ponto de atendimento”, “desenvolver um sistema de detecção ambiental digno do século XXI”, “revisar e revisar o Programa de
Agentes Selecionados” e “liderar o caminho para o estabelecimento de um aparato de resposta à saúde pública global funcional e ágil”.
O Programa Apollo para Biodefesa ou seu equivalente seria implementado em agências
governamentais apoiadas por financiamento adequado de vários anos, e o Conselho de Segurança Nacional e o Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca produziriam
uma Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia de Biodefesa, continua o relatório.
O Congresso, o NSC e a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências seriam encarregados de produzir “um relatório abrangente de meio e pós-crise sobre a continuidade do
governo” durante o COVID-19, enquanto o Congresso, a Administração de Alimentos e Medicamentos e os Serviços de Saúde e Humanos “renovar processos e políticas regulatórias para
autorizar ou aprovar tecnologias inovadoras antes, durante e depois de eventos biológicos” e
“modernizar e acelerar os caminhos de aprovação de tecnologias de plataforma para produzir
contramedidas médicas” incorporando as lições aprendidas com o COVID-19.
FONTE:https://www.hstoday.us/featured/with-far-worse-threats-lurking-plan-rallies-agencies-to-end-pandemics-within-decade/

Como as cidades podem planejar a resiliência ao calor urbano
À medida que as cidades em todos os lugares ficam mais quentes, lidar com o aumento do
calor está se tornando uma prioridade.
Em uma nova publicação, “Planning for Urban Heat Resilience”, Sara Meerow , professora
assistente na Escola de Ciências Geográficas e Planejamento Urbano da Universidade
Estadual do Arizona, e Ladd Keith, professor assistente na Escola de Arquitetura e
Planejamento Paisagístico da Universidade de Arizona, detalham as complexidades da
resiliência urbana ao calor, incluindo os contribuintes e impactos do calor, e fornecem
orientações detalhadas sobre como as comunidades podem ajudar a resolver esses
problemas por meio de estratégias de mitigação e gerenciamento de calor.
Contribuidores de calor
O clima quente não é novo, mas as cidades estão se tornando consistentemente mais quentes
devido a uma combinação de mudanças climáticas globais e efeitos de ilhas de calor urbanas
mais localizadas.
As temperaturas médias anuais globais aumentaram 1,8 graus Fahrenheit desde 1900, e as
áreas urbanas podem ser até 7 graus Fahrenheit mais quentes do que as zonas rurais
circundantes durante o dia devido ao ambiente construído e ao calor residual.
Mesmo uma pequena mudança nas temperaturas médias anuais pode significar um grande
aumento no número de dias extremamente quentes.
Impactos do calor
Calor extremo é o mais mortal entre os riscos climáticos nos EUA
A onda de calor extremo de 2021 que atingiu o noroeste do Pacífico matou cerca de 1.200
pessoas depois que as temperaturas subiram para um recorde de 116 graus Fahrenheit em
Portland e 108 graus Fahrenheit em Seattle. Este evento sem precedentes mostrou que as
comunidades em todos os lugares precisam levar a sério o planejamento de calor. Além dos
impactos sociais, como a saúde pública, o calor extremo também ameaça infraestrutura,
ecossistemas e economias.
Esses impactos do calor não são distribuídos uniformemente pelas cidades e populações. Um
estudo descobriu que em seis das 175 maiores áreas urbanizadas dos EUA, a pessoa de cor
média vive em um bairro com um efeito de ilha de calor urbano maior do que os brancos não
hispânicos. Esses bairros geralmente têm menos vegetação e mais superfícies pavimentadas,
como o asfalto.
Estratégias de resiliência ao calor
As estratégias de mitigação de calor visam resfriar as cidades mudando a maneira como
planejamos e projetamos o ambiente construído, incorporando vegetação e reduzindo o calor
residual.

As estratégias de gerenciamento de calor se concentram em proteger as pessoas do calor que
não pode ser mitigado. Isso pode significar estabelecer centros de refrigeração dedicados
onde as pessoas possam procurar abrigo e assistência, garantindo que todos tenham acesso
a energia confiável e refrigeração interna e exigindo certas proteções para pessoas que
trabalham ao ar livre em climas quentes.
FONTE:https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/publication/download_pdf/PAS-Report-600-r1.pdf

Novas previsões globais de ondas de calor marinhas prevêem impactos
ecológicos e econômicos
As previsões podem ajudar as frotas de pesca, gestores oceânicos e comunidades costeiras a
antecipar os efeitos das ondas de calor marinhas.
A mais recente previsão global de ondas de calor marinhas mostrando a probabilidade
prevista de ondas de calor marinhas para setembro de 2022. As previsões são orientações
experimentais, fornecendo informações dos modelos climáticos mais recentes. Para ver os
mais recentes mapas e previsões de ondas de calor marinhas, visite a página de ondas de
calor marinhas do Laboratório de Ciências Físicas da NOAA.
Pesquisadores desenvolveram previsões globais que podem fornecer um aviso prévio de até
um ano de ondas de calor marinhas, aumentos repentinos e pronunciados nas temperaturas
dos oceanos que podem afetar drasticamente os ecossistemas oceânicos.
As previsões descritas na revista Nature podem ajudar as frotas de pesca, gestores oceânicos
e comunidades costeiras a antecipar os efeitos das ondas de calor marinhas. Uma dessas
ondas de calor, conhecida como “o Blob”, surgiu por volta de 2013 no nordeste do Oceano
Pacífico e persistiu até 2016. Isso levou a mudanças nos estoques de peixes, proliferação de
algas nocivas, emaranhados de baleias jubarte ameaçadas de extinção e milhares de filhotes
de leões-marinhos famintos sendo levados à água. nas praias.
“Vimos ondas de calor marinhas causarem mudanças repentinas e pronunciadas nos
ecossistemas oceânicos em todo o mundo, e as previsões podem nos ajudar a antecipar o que
pode estar por vir”, disse o principal autor Michael Jacox, cientista de pesquisa do Southwest
Fisheries Science Center da NOAA em Monterey. Califórnia e o Laboratório de Ciências Físicas
da NOAA em Boulder, Colorado.
As previsões de ondas de calor marinhas estarão disponíveis online através do Laboratório de
Ciências Físicas da NOAA. Os pesquisadores chamaram as previsões de um “avanço
fundamental para melhorar a adaptação climática e a resiliência das comunidades marinhas
em todo o mundo”.
As previsões aproveitam os modelos climáticos globais para prever o provável surgimento de
novas ondas de calor marinhas. “Esta é uma maneira realmente empolgante de usar as
ferramentas de modelagem existentes em um novo aplicativo muito necessário”, disse Jacox.
Reduzindo os Impactos Ecológicos e Econômico

Os impactos das ondas de calor marinhas foram documentados em ecossistemas ao redor
do mundo, particularmente na última década. Esses incluem:
•Declínios de peixes e mariscos que causaram perdas globais na pesca de centenas de
milhões de dólares
•Mudanças nas distribuições de espécies marinhas que aumentaram o conflito entre
humanos e a vida selvagem e as disputas sobre direitos de pesca
•Águas extremamente quentes que causaram branqueamento e mortalidade em massa de
corais

Na costa oeste dos Estados Unidos, as ondas de calor marinhas ganharam notoriedade após
o Blob, que abalou o Ecossistema da Corrente da Califórnia a partir de 2014. Essa onda de
calor marinha levou a uma cascata ecológica na qual as presas das baleias estavam
concentradas incomumente perto da costa, e uma intensa proliferação de gases tóxicos algas
ao longo da costa atrasou a abertura da valiosa pesca de caranguejo Dungeness. As baleias
jubarte se aproximaram da costa para se alimentar em algumas das mesmas águas visadas
pela pesca do caranguejo. À medida que os pescadores tentavam compensar o tempo perdido
após o atraso implantando armadilhas adicionais para caranguejos, as baleias ficaram presas
em números recordes nas linhas presas às armadilhas para caranguejos. Pesquisas recentes
também conectaram ondas de calor marinhas ao longo da costa oeste a uma mudança para o
norte na lula do mercado da Califórnia , que há muito apoiam uma das maiores pescarias
comerciais da Califórnia.
Desde então, os cientistas da NOAA Fisheries desenvolveram um rastreador de ondas de calor
marinhas que monitora o Oceano Pacífico Norte em busca de sinais de ondas de calor
marinhas. As previsões vão um passo adiante para antecipar onde as ondas de calor marinhas
provavelmente surgirão nos próximos meses e por quanto tempo elas devem persistir.
“Eventos extremos em conjunto com o aumento das temperaturas globais podem servir como
um catalisador para a mudança e reorganização do ecossistema”, disse Elliott Hazen,
ecologista de pesquisa do Southwest Fisheries Science Center e coautor da pesquisa.
“Embora as ondas de calor marinhas possam ter alguns efeitos imprevistos, saber o que está
por vir permite uma abordagem mais preventiva para diminuir o impacto tanto na pesca
quanto nas espécies protegidas. Compreender o oceano é o primeiro passo para prever
mudanças ecológicas e incorporar essa previsão na tomada de decisões.”
FONTE:https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-global-forecasts-marine-heatwaves-foretell-ecological-and-e
conomic-impacts

Empresa de biotecnologia anuncia resultados do primeiro teste de mosquitos
geneticamente modificados nos EUA
A Oxitec relata que seus insetos se comportaram conforme o planejado – mas é necessário
um teste maior para saber se eles podem reduzir as populações de mosquitos selvagens.
Pesquisadores concluíram o primeiro estudo ao ar livre de mosquitos geneticamente
modificados nos Estados Unidos. Os resultados, de acordo com a empresa de biotecnologia

que realiza o experimento, são positivos. Mas testes maiores ainda são necessários para
determinar se os insetos podem atingir o objetivo final de suprimir uma população selvagem
de mosquitos potencialmente portadores de vírus.
O experimento está em andamento desde abril de 2021 em Florida Keys, uma cadeia de ilhas
tropicais perto do extremo sul da Flórida. A Oxitec, que desenvolveu os insetos, liberou cerca
de cinco milhões de mosquitos Aedes aegypti modificados ao longo de sete meses e já está
quase completando o monitoramento dos locais de soltura.
Com sede em Abingdon, Reino Unido, a empresa divulgou os primeiros resultados do
experimento durante um webinar em 6 de abril , embora ainda não tenha publicado os dados.
Seguindo o plano
Mosquitos selvagens A. aegypti podem transportar vírus como chikungunya, dengue, zika e
febre amarela, por isso os cientistas têm buscado maneiras de reduzir suas populações. Os
machos modificados da Oxitec carregam um gene que é letal para a prole feminina. Se tudo
correr como planejado, quando liberados no meio ambiente, os machos modificados devem
acasalar com fêmeas selvagens, e suas proles fêmeas morrerão antes que possam se
reproduzir. A prole masculina carregará o gene e o transmitirá para metade de sua progênie.
À medida que cada geração acasala, mais fêmeas morrem e a população de A. aegypti deve
diminuir.
Para garantir que os mosquitos sigam esse esquema, os pesquisadores colocaram caixas de
ovos de mosquitos da Oxitec em propriedades particulares nas Chaves e as cercaram com
armadilhas, cobrindo um raio de mais de 400 metros. Algumas armadilhas serviam como
locais de desova e outras capturavam mosquitos adultos.
Os pesquisadores descobriram que os machos que eclodiram dos ovos normalmente viajavam
dentro de uma área de um hectare ao redor da caixa de liberação – o mesmo alcance sobre o
qual o A. aegypti selvagem voa. Os mosquitos modificados, que não picam, acasalaram com a
população selvagem, e as fêmeas selvagens puseram ovos em armadilhas da Oxitec, bem
como em locais como vasos de flores, tampas de lixeiras e latas de refrigerantes.
Pesquisadores da Oxitec coletaram mais de 22 mil ovos das armadilhas e os trouxeram de
volta ao laboratório para eclodir sob observação. A empresa informou que todas as mulheres
que herdaram o gene letal morreram antes de atingir a idade adulta. (Os pesquisadores
podem determinar isso porque os mosquitos que carregam o gene letal fluorescem sob certa
luz.)
lém disso, a equipe descobriu que o gene letal persistiu na população selvagem por dois a três
meses, ou cerca de três gerações de descendentes do mosquito, e depois desapareceu.
Nenhum mosquito portador do gene letal foi encontrado além de 400 metros dos pontos de
liberação, mesmo após várias gerações. A Oxitec monitora os locais por dez semanas após a
descoberta do último mosquito portador de gene letal.
“Gosto da maneira como eles estão agindo”, diz Thomas Scott, entomologista da Universidade
da Califórnia, Davis. “Eles estão fazendo isso de maneira sistemática e ponderada. Então
estou animado, mas eles têm muito trabalho pela frente”, diz ele.
O estudo piloto não se destinava a determinar quão bem o método suprime a população
selvagem. A Oxitec planeja reunir esses dados em uma extensão do estudo de Florida Keys.

Primeiro, precisa da aprovação dos reguladores estaduais, mas espera começar em breve. A
empresa planeja liberar mosquitos em um segundo local de estudo em Visalia, Califórnia,
onde está construindo uma instalação de pesquisa e desenvolvimento.
Anulando surtos
Mas esses estudos ampliados não vão avaliar se o método da Oxitec reduz a transmissão da
dengue ou de outros vírus transportados pelo A. aegypti . “Eles não serão capazes de fazer
um teste para mostrar que isso realmente tem um impacto na saúde pública”, diz Scott.
“Não há infecção viral transmitida por Aedes suficiente nas Florida Keys”, ou em qualquer
lugar nos Estados Unidos continentais para fazer esse tipo de estudo, diz ele. Para executar
tal experimento, a empresa teria que investir em um teste controlado em outro lugar e
executar o estudo como um teste clínico, o que seria extremamente caro.
Surtos de doenças podem ocorrer mesmo quando as populações de A. aegypti são baixas,
portanto, reduzir a população de mosquitos não se traduzirá necessariamente em supressão
da doença, acrescenta Scott. “Não é tão simples assim.”
A supressão do A. aegypti também não reduzirá a necessidade de pesticidas. A. aegypti
representa apenas cerca de 4% da população de mosquitos em Keys. O mosquito do pântano
de sal preto ( Aedes taeniorhynchus ) - mais um incômodo do que um vetor de doença provavelmente representa cerca de 80% da população de mosquitos nas ilhas.
Ainda assim, o Distrito de Controle de Mosquitos de Florida Keys (FKMCD), o grupo de redução
local, apoia os testes da Oxitec. “Nós lidamos com vários surtos de doenças, então temos que
fazer tudo o que pudermos para proteger nosso povo aqui e a economia”, diz Andrea Leal,
diretora executiva do FKMCD. Isso significa tentar coisas novas, diz ela. “Estamos analisando
qualquer ferramenta que possa ser útil.”
As Chaves sofreram um surto de dengue em 2010, com 68 casos transmitidos localmente, e
novamente em 2020, com 72 casos transmitidos localmente, segundo o FKMCD. Em 2017, o
grupo trabalhou com a MosquitoMate, uma empresa de biotecnologia em Lexington,
Kentucky, para liberar machos de A. aegypti infectados com a bactéria Wolbachia pipientis . Os
machos criados em laboratório acasalam com membros da população selvagem para
produzir ovos que não eclodem.
Em 2020, o FKMCD aprovou o teste da Oxitec após buscar a opinião da comunidade. Em um
referendo de 2016, 31 dos 33 distritos do condado de Monroe, onde as Keys estão localizadas,
votaram a favor do projeto, embora alguns moradores locais e grupos ambientalistas tenham
protestado contra o plano. É particularmente importante, diz Scott, que a FKMCD e a Oxitec
tenham feito um esforço para interagir com a comunidade, especialmente “para algo tão
controverso quanto os mosquitos geneticamente modificados”.
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e o estado da Flórida também deram à Oxitec
permissão para executar o projeto de 2021. Os projetos de 2022 da empresa na Flórida e na
Califórnia foram aprovados pela EPA em março, e a empresa aguarda permissão de ambos os
estados.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01070-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=4d9cba987
c-briefing-dy-20220419&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-4d9cba987c-46140994

Consultas Regionais da Agenda de Aprendizagem da INEE
Durante a revisão do Plano Estratégico 2015-2017 da INEE, ficou evidente que a INEE é vista
como central para a recolha, organização e seleção, e disseminação de conhecimento e
evidências sobre a EeE. Há uma clara necessidade de uma abordagem estratégica para a
produção de conhecimento e investigação, e de reunião, seleção e organização, e
disseminação de evidências. À luz desta necessidade, e reconhecendo a dinâmica setorial
para reforçar a base de evidências da EeE, a INEE e respetivos parceiros facilitaram uma série
de workshops para buscar uma agenda de aprendizagem partilhada.
A INEE estabeleceu uma parceria com o UKRI GCRF para convocar uma série de três
workshops regionais (Amã, Bogotá e Daca), para discutir os desafios regionais e as
oportunidades de investigação, identificar as principais lacunas a nível de evidências e mapear
a produção de conhecimento em curso. De seguida é feita uma introdução e são apresentadas
as principais aprendizagens decorrentes destes workshops, bem como um resumo de cada
um deles.
FONTE:https://inee.org/sites/default/files/resources/Regional%20INEE%20Learning%20Agenda%20Consultations%20v1
.3%20PT%20LowRes.pdf

Vigilância ambiental para SARS-COV-2 para complementar a vigilância
em saúde pública – Orientação Provisória
A vigilância diagnóstica de rotina para COVID-19 foi aumentada com vigilância ambiental
(ES) em águas residuais em muitos locais. O ES fornece evidências adicionais sobre vírus em
circulação em nível populacional, incluindo presença ou ausência, alerta precoce de
tendências crescentes ou decrescentes e informações sobre variantes de preocupação ou
interesse. Esta orientação fornece conselhos sobre:
•Que

situações o SE demonstrou agregar valor à tomada de decisão em saúde pública
•O que é necessário para planejar e coordenar um programa de SE eficaz
•Como realizar a coleta de dados, análise, interpretação e comunicação dos resultados.
Esta orientação é direcionada a autoridades de saúde pública que desejam entender e
integrar SE complementares às estratégias de controle da COVID-19.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1

Nova equipe do CDC: Um 'Serviço Meteorológico' para prever o que vem
a seguir na pandemia
Uma nova equipe de cientistas federais de saúde embarcou oficialmente na terça-feira em
uma missão para fornecer o que muitas vezes está ausente da resposta do país à pandemia
de coronavírus : informações melhores e mais rápidas sobre o que provavelmente acontecerá
a seguir nesta emergência de saúde pública e em futuros surtos.
“Pensamos em nós mesmos como o Serviço Nacional de Meteorologia, mas para doenças
infecciosas”, disse Caitlin Rivers, epidemiologista e diretora associada de ciência da iniciativa,
administrada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.
Cerca de 100 cientistas analisarão dados técnicos e comunicarão opções de políticas aos
tomadores de decisão e ao público sobre como o vírus está se comportando e quem está em
maior risco – em termos fáceis de usar.
“Adoraríamos poder que as pessoas olhassem para nós e dissessem: 'Estou prestes a viajar
na Linha Vermelha. … Devo levar uma máscara com base no que está acontecendo com
doenças respiratórias na minha comunidade? Devo fazer minha festa de aniversário fora ou
dentro? Esses tipos de decisões, eu acho, são para onde gostaríamos de avançar”, disse
Rivers.
O Center for Forecasting and Outbreak Analytics, que começa com US$ 200 milhões em financiamento, foi criado no verão passado para melhorar a compreensão do CDC e do governo de
forma mais ampla sobre o coronavírus – e futuros surtos – em tempo real. Funcionários da
Casa Branca lançaram formalmente o esforço na terça-feira em uma cúpula organizada pelo
Escritório de Política Científica e Tecnológica sobre o fortalecimento dos sistemas de alerta
precoce dos EUA para ameaças à saúde.
Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, observou que a criação
do centro foi consagrada no primeiro memorando de segurança nacional do governo, emitido
em 21 de janeiro de 2021.
O recém-nomeado coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, Ashish Jha, disse
que os líderes de saúde pública se esforçaram durante a pandemia para fazer o melhor que
podem.
“Mas também ficou muito claro, essa não é uma maneira de responder a uma pandemia”,
disse Jha aos participantes do evento.
Sem uma fonte centralizada e confiável para previsão, “a formulação de políticas nesse contexto é quase impossível”, disse Jha. “Isso, para mim, vai ser uma grande contribuição deste
centro. Sinto que estamos embarcando em um processo que nos colocará em uma posição
totalmente diferente para o resto desta crise e para as futuras.”
A diretora do CDC, Rochelle Walensky, disse que a equipe “muito pequena, mas muito poderosa” analisará todos os estágios de uma ameaça à saúde, desde seu potencial epidêmico até
uma comparação de intervenções de saúde. O centro também priorizará a identificação de
grupos vulneráveis que muitas vezes são invisíveis porque não são capturados em dados.

O centro surge em um momento incerto da pandemia.
À medida que os Estados Unidos avançam cansadamente para o terceiro ano da crise da
saúde, os casos de covid-19 estão aumentando. Mas ainda não está claro se novas versões
altamente transmissíveis da variante omicron no estado de Nova York e na Europa desencadearão uma nova onda de infecções.
Se houver outro surto, os líderes eleitos podem ter receio de reinstituir restrições como mandatos de máscaras, dada a disponibilidade de vacinas e terapêuticas e um ambiente político
em que muitos americanos expressam ambivalência, ou mesmo hostilidade total, em relação
a vacinas e recomendações de saúde pública.
Quando Walensky convocou especialistas externos para chefiar a nova equipe, a medida foi
amplamente vista como um reconhecimento de falhas sistêmicas e de longa data em relação
à vigilância, coleta de dados e preparação que foram colocadas em grande relevo pela pandemia.
Não existe um sistema nacional nos Estados Unidos para previsão de doenças infecciosas.
Durante as últimas grandes ameaças à saúde – a pandemia de gripe suína H1N1 de 2009, a
epidemia de Ebola de 2014 a 2016 , o surto de Zika em 2016 – o CDC tinha alguns especialistas,
mas a agência de saúde pública também recrutou especialistas acadêmicos voluntários.
“Especialistas acadêmicos têm atuado como voluntários, mas isso não é sustentável”, disse
Rivers.
Especialistas, incluindo Rivers e outros da equipe, há muito defendem um centro de previsão
de doenças infecciosas.
O centro dará suporte e análises aos tomadores de decisão no governo federal e nos estados.
Isso inclui prever quantos casos de covid podem ser esperados nos próximos dias e semanas,
analisando o número de novos casos e hospitalizações e examinando os grupos populacionais
mais afetados.
Os cientistas também analisarão quem está infectando quem, quão bem as vacinas protegem contra infecções e doenças graves e como isso depende da vacina, das variantes e do
tempo desde a vacinação, disse Marc Lipsitch, epidemiologista e diretor científico do centro.
O centro trabalhará com outros especialistas do governo e do setor privado para responder a
perguntas práticas sobre como certas medidas – rastreamento e isolamento de contatos,
fechamento de fronteiras, mascaramento, testes de viajantes – funcionam para reduzir a
transmissão. Isso “ajudará os tomadores de decisão a escolher as políticas mais eficazes,
menos dispendiosas e disruptivas”, disse Lipsitch por e-mail.
Anne Zink, médica de emergência e diretora médica do Alasca, disse que as lições da pandemia devem ser aplicadas no futuro.
“Estamos chegando a quase um milhão de mortes , enormes consequências econômicas,
escolas fechadas por longos períodos, planos de viagem e tudo interrompido de uma forma ou
de outra”, disse Zink. “Como podemos aprender com os desafios dos últimos dois anos para
saber o que acontecerá neste outono, neste inverno? Devo planejar meu casamento? … Posso
planejar uma viagem internacional?”

Os cientistas do centro esperam novas ondas de casos de covid à medida que a imunidade
diminui e surgem variantes. Existe uma forte possibilidade de que o padrão do coronavírus não
se comporte como a gripe sazonal, que normalmente chega durante o inverno, “mas, em vez
disso, os surtos ocorrem em épocas do ano diferentes e não totalmente previsíveis”, disse
Rivers em um e-mail.
Os cientistas do centro esperam que a vacinação para crianças menores de 5 anos – que
aguarda autorização da Food and Drug Administration – tenha um “impacto modesto” na
trajetória da pandemia.
Os cientistas do centro ainda não têm informações sobre duas novas subvariantes omicron,
apelidadas de BA.2.12 e BA.2.12.1.
Rivers está de licença da Universidade Johns Hopkins. Lipsitch está dividindo o tempo entre o
CDC e a Universidade de Harvard. Os outros líderes do centro incluem Rebecca Kahn, cientista
sênior, que também divide o tempo entre Harvard e o CDC; Dylan George, diretor de operações
e ex-assessor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca no governo
Obama; e Alison Kelly, vice-diretora e veterana do CDC.
O centro será baseado em DC e terá cerca de 100 funcionários, incluindo alguns na sede do
CDC em Atlanta. Ele se reportará a Walensky.
FONTE:https://www.washingtonpost.com/health/2022/04/19/new-cdc-team-early-alert-pandemic/?pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWJpZCI6IjE5NDM4MTgyIiwicmVhc29uIjoiZ2lmdCIsIm5iZiI6MTY1MDQ3MDQzNyw
iaXNzIjoic3Vic2NyaXB0aW9ucyIsImV4cCI6MTY1MTY4MDAzNywiaWF0IjoxNjUwNDcwNDM3LCJqdGkiOiI2ZTdlZTA3Yi1hZThhLTQ0NDktYTM5NS1lYTM0YzgxYWJhMTAiLCJ1cmwiOiJod
HRwczovL3dhc2hpbmd0b25wb3N0LmNvbS9oZWFsdGgvMjAyMi8wNC8xOS9uZXctY2RjLXRlYW0tZWFybHktYWxlcnQtcGFuZGVtaWMvIn0.dA4WebCTafib2j3bv2-Etxn2nMyvsDxLmyloW
3M7qks&utm_campaign=549b352785-briefing-dy-20220420&utm_medium=email&utm_source=Nature+Briefing

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

Simpósio Fiocruz/NIH reúne especialistas mundiais sobre ameaças emergentes
Nos dias 24 e 25 de abril, a Fiocruz e o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas/Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIAID-NIH) organizam o Simpósio Ameaças
Globais Sanitárias Emergentes e Persistentes (Emerging and Persistent Global Health
Threats), no Hotel Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O evento conta com a participação de especialistas internacionais, como Anthony Fauci, principal epidemiologista americano e líder da força-tarefa do país contra a Covid-19, e Adrian Hill, diretor do Jenner Institute,
da Universidade de Oxford, desenvolvedor da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, produzida
no Brasil pela Fiocruz. Hill vai apresentar também os resultados de uma nova vacina contra a
malária, a R21/MM, que, já na fase 2, tem demonstrado 77% de eficácia.
O simpósio abordará temas como Covid-19, HIV, arboviroses, meio ambiente e epidemias.
Uma outra novidade será apresentada por Vincent Munster, do NIAID-HIV: uma nova formulação da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19 para aplicação intranasal, ou seja, por
spray, o que deverá facilitar o seu uso.
“O que era para ser uma reunião satélite Fiocruz/NIH à Reunião Nacional de Pesquisa em
Malária cresceu e se tornou um simpósio sobre ameaças emergentes, com nomes de peso
em suas áreas”, explica Leonardo Carvalho, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que organizou o simpósio junto com Hans Ackerman, do Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas (NIAID-HIH), dos EUA.
O evento, que terá Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da
Fiocruz, na abertura falando sobre o imunizante contra a Covid-19, reúne participantes como
o brasileiro Michel Nussenzweig, da Universidade Rockfeller, que tratará sobre a resposta
imunológica diante do Sars-CoV-2; Celina Turchi, que descobriu a relação entre zika e microcefalia; e Ester Sabino, primeira pesquisadora a sequenciar o Sars-CoV-2. A imunologia
ganhou destaque, com os avanços conquistados no combate à Covid-19 e sua aplicação em
outras áreas, como o uso de anticorpos monoclonais contra malária, a serem apresentados
por Peter Crompton e Robert Seder, do NIAID-HIH.
Anthony Fauci, que fecha o primeiro dia e que participará online, deverá falar sobre as lições
que a Covid-19 trouxe e os desafios que deixará. “Aprendeu-se muito num curto espaço de
tempo. Houve erros e acertos. Fauci deverá trazer uma visão global sobre o que possa ser feito
diante de futuras pandemias”, explica Leonardo Carvalho. Consulte a programação completa
do simpósio.
Sessão conjunta e eventos paralelos
Se o primeiro dia do simpósio aborda temas como Covid-19, Aids, febre amarela e dengue, o
segundo (25/4), marca o Dia Mundial da Malária, e se dedica ao tema. Ele se transforma ainda
numa sessão conjunta com a XVI Reunião Nacional de Pesquisa em Malária, que também
reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros, e segue até 28 de abril.

Ainda como parte da celebração dos 15 anos do Dia Mundial da Malária, o pesquisador Claudio
Tadeu Daniel Ribeiro receberá a Medalha Henrique Aragão no dia 25, às 18h30, no Museu do
Amanhã.
Um evento paralelo será o Simpósio PAVE (Partnership for Vivax Elimination), chamado de
“Novas Ferramentas para a Eliminação do Plasmodium vivax no Brasil”, promovido pela Medicines for Malaria Venture (MMV) e pela PATH, no dia 26. A PAVE é uma parceria para aeliminação desse protozoário que é uma das causas mais comuns da malária, e reúne parceiros de
países endêmicos, pesquisadores, financiadores e outras organizações.
Consulte a programação completa.
Para o credenciamento de jornalistas, envie um e-mail para mleventos@mleventos.com.br.
FONTE:https://portal.fiocruz.br/noticia/simposio-fiocruz/nih-reune-especialistas-mundiais-sobre-ameacas-emergentes
#:~:text=O%20simp%C3%B3sio%20abordar%C3%A1%20temas%20como,dever%C3%A1%20facilitar%20o%20seu%20uso
.

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/

