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Plano de contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle
O objetivo deste manual é apresentar o Plano de Contingência para duas doenças: Influenza
Aviária e Doença de Newcastle
O objetivo deste manual é apresentar o Plano de Contingência para duas doenças: Influenza
Aviária e Doença de Newcastle, provendo uma base de referência sobre as ações a serem
executadas para prevenir, controlar e impedir a disseminação dos agentes dessas doenças no
plantel avícola nacional.

Neste sentido, o manual apresenta orientações gerais sobre:
• Apresentação das doenças: Influenza Aviária e Doença de Newcastle;
• Ações preventivas e amparo legal;
• Responsabilidades do governo federal, governos estaduais e iniciativa provada;
• Procedimentos operacionais: notificação da suspeita; atendimento à notificação; colheita de
material; investigação epidemiológica; sacrifício preventivo de aves suspeitas; não
confirmação da suspeita; vacinação; e encerramento do foco; atuação em regiões de aves
migratórias.
FONTE:https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Sa%C3%BAde-Animal/plano-de-contingencia-para-influenza-aviaria-e-doenca-de-new
castle

Influenza Aviária chega à América do Sul:
Colômbia confirma presença do vírus em aves silvestres e domésticas
Na última quarta-feira, 19, o Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmou a detecção
do vírus da Influenza Aviária em aves silvestres e de criações domésticas no município de
Acandí. A cidade está localizada na extremidade norte do departamento de Chocó, noroeste da
Colômbia, fazendo fronteira com o Panamá e o mar do Caribe.
Em seu comunicado, o ICA esclarece que – como resultado das ações de vigilância
epidemiológica mantida em todo o território colombiano – foram confirmados dois focos de
Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em Acandí.
O Instituto recebeu a notificação de sinais compatíveis com a doença em 8 de outubro e,
imediatamente, deslocou o pessoal necessário para o atendimento dos protocolos
estabelecidos para esses casos. Os funcionários do ICA deram assistência aos casos e
coletaram amostras, enviadas para o Laboratório Nacional de Diagnóstico Veterinário onde,
através de processos analíticos de diagnóstico molecular desenvolvidos entre 14 e 18 de
outubro, se identificou que a cepa isolada em dois galpões com população mista (aves de
criação doméstica e aves silvestres) corresponde à sequência genética de um vírus altamente
patogênico, com subtipo H5. O plantel total dos dois galpões era de 175 aves, todas
submetidas a sacrifício sanitário.
Observando que Acandí não tem ligação rodoviária com o mundo exterior (o transporte para o
município é realizado através de balsas), o comunicado do ICA ressalta que fica a apenas 8 km
da fronteira com o Panamá, que na região não há granjas comerciais e que a produção avícola
do município é caracterizada exclusivamente por sítios com aves que são criadas em um único
espaço e cujos produtos são utilizados exclusivamente para autoconsumo.
A presença da doença no país vem sendo objeto de estudo por parte do ICA e a primeira
hipótese é a de que houve algum tipo de contato entre as aves silvestres locais e as aves
silvestres migratórias, quase naturais portadoras do vírus. Reforça essa tese o fato de a
região onde o vírus foi isolado estar em rota migratória de aves provenientes da América do

Norte, onde os focos da doença estão ativos.

FONTE:https://www.avisite.com.br/influenza-aviaria-chega-a-america-do-sul-colombia/

“Alerta máximo” recomenda a ABPA após confirmação de focos de IA
ao Norte da América do Sul
A propósito do registro de focos de Influenza Aviária do tipo H5N1 na Colômbia, em aves
silvestres e de fundo de quintal, a Associação Brasíleira de Proteína Animal (ABPA) emitiu
comunicado de alerta ao setor avícola brasileiro, reproduzido integralmente a seguir:
“Recebemos por meio de nossos colegas produtores da Colômbia a informação de registro de
dois focos de Influenza Aviária identificado pelo Instituto Colombiano Agropecuário (ICA) no
município de Acandí – departamento de Chocó. Os focos são provenientes de aves silvestres e
de fundo de quintal. Entretanto, correspondem ao subtipo H5, de alta patogenicidade”.
O município de Acandí está localizado ao norte da Colômbia, próximo à fronteira com o
Panamá, conforme se pode confirmar no mapa abaixo.
“Este é um momento de alerta máximo para a avicultura brasileira, com o retorno da
enfermidade à América do Sul. A ABPA emitiu na semana passada uma solicitação de reforço
à mobilização do Ministério da Agricultura, em mensagem direta ao Ministro, ao Secretário
de Defesa Agropecuária e ao Diretor de Saúde Animal, nas diversas frentes de defesa
agropecuária, nos portos, aeroportos e fronteiras, seja pela ação ativa ou por meio de
campanhas, estimulando o engajamento de todos na proteção do bem setorial mais
precioso, que é a sanidade de nossos planteis”.
“Ao mesmo tempo, REFORÇAMOS a todos a necessidade de manutenção dos cuidados com
relação a visitas nas unidades produtoras e ao retorno de colaboradores que estejam no
exterior”.
O PROTOCOLO DE BIOSSEGURIDADE FOI ATUALIZADO. Redistribuam internamente em suas
empresas e entre seus sócios, para que todas as áreas mantenham total atenção, seja com
relação às visitas nas unidades produtoras ou com o retorno de colaboradores que estão no
exterior.
Vejam o link para acessá-lo:
https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2022/10/Manual-de-Biosseguridade-revisao-1.pdf
“Não é demais solicitar àqueles que estiveram em áreas com registros da enfermidade –
como a França, com a recente realização da SIAL Paris – para que realizem períodos de
quarentena antes de retornar para granjas e escritórios, ou contato com técnicos que vão a
campo”.
“Em outra frente, a ABPA, por meio do GEPIA (Grupo Especial de Prevenção à Influenza
Aviária) reforçará as campanhas com relação aos cuidados preventivos”.
“Este é momento estratégico de ação para proteger a nossa avicultura, única entre os grandes
produtores mundiais a nunca registrar a enfermidade – e assim continuaremos!”.
FONTE:https://www.avisite.com.br/alerta-maximo-recomenda-a-abpa-apos-confirmacao-de-focos-de-ia-ao-norte-da-america-do-sul/

O PROTOCOLO DE BIOSSEGURIDADE
FONTE:https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2022/10/Manual-de-Biosseguridade-revisao-1.pdf

Agrodefesa executa Plano de Vigilância Sanitária para Influenza
Aviária e Doença de Newcastle em Goiás
Até o mês de dezembro, serão coletadas mais de 4.300 amostras biológicas de aves de
estabelecimentos industriais, nos segmentos de reprodução, corte e postura.
A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), em atendimento ao Programa
Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
está desenvolvendo um amplo levantamento para averiguar e comprovar a ausência da
Influenza Aviária (IA) e da Doença de Newcastle (DNC) em avicultura industrial. O Objetivo é
demonstrar a ausência dessas doenças na avicultura industrial de Goiás em conformidade
com as diretrizes internacionais de vigilância para fins de comércio.
Além de Goiás, o Plano de Vigilância da Influenza Aviária e Doença de Newcastle é
desenvolvido em outros dez Estados brasileiros localizados nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste. O Mapa estabeleceu o cronograma dos trabalhos em cinco etapas que são
denominadas Componentes, abrangendo Vigilância Passiva: Investigações de Casos
Suspeitos de Síndrome Respiratória Nervosa (SRV); Vigilância Passiva: Investigação de
Mortalidade Excepcional de Aves Silvestres; Vigilância Ativa em Avicultura Industrial (em
andamento); Vigilância Ativa em Aves de Subsistência em Áreas de Maior Risco de
Introdução de IA e Monitoramento em Compartimentos Livres de IA e DNC. Em Goiás, o
trabalho foi iniciado pelo Componente 3. Trata-se, na realidade, da chamada vigilância ativa e
que, a partir de agora, será realizada todos os anos.
O presidente da Agência, José Essado, enfatiza que o levantamento é de suma importância
porque servirá para demonstrar que Goiás mantém controle sanitário do seu plantel avícola,
com foco na certificação perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e os
parceiros comerciais. Ele também argumenta que a participação dos produtores e integrantes
das agroindústrias, fornecedores de insumos e prestadores de serviços, assim como dos
profissionais da área e instituições envolvidas, é fundamental para o êxito de todo o
levantamento.
Operacionalização
No âmbito da Agrodefesa, a gestão do Plano está a cargo da Gerência de Sanidade Animal, por
meio da Coordenação do Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESA). A coordenadora
Silvânia Andrade Reis informa que a coleta de materiais foi iniciada neste mês de outubro e vai
se estender até dezembro. A previsão é coletar 4.350 amostras biológicas em 132
estabelecimentos de produção e criação localizados em 20 municípios do Estado. A
distribuição geográfica envolve o trabalho de profissionais de oito Unidades Regionais da
Agrodefesa.
Silvânia explica também que todo o trabalho de coleta é realizado por profissionais
veterinários que atuam como fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa. Após a coleta, o
material é enviado para o Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário da Agência
(LabVet), para triagem. Na sequência fará o envio de todo o material coletado para o
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Mapa (LFDA/Mapa), em Campinas (SP),
responsável pela análise e validação do resultado. O relatório final será apresentado pelo
Mapa no início do próximo ano.

De acordo com dados do Mapa, no Brasil 53,7% dos estabelecimentos avícolas são de aves
de corte (frangos e perus), 39,8% de aves de reprodução (matrizeiras), 3,4% de aves de
postura comercial, 0,1% de aves ornamentais e 2,9% de outras aves. Goiás responde por
8,27% da produção nacional de frangos de corte e 4,63% da produção nacional de ovos. Com
base nesses números, as medidas de prevenção e vigilância se tornam cada vez mais
importantes e necessárias, uma vez que o sistema produtivo precisa fornecer evidências
consistentes para certificar a sanidade dos animais e dos produtos comercializados.
FONTE:https://www.avisite.com.br/agrodefesa-executa-plano-de-vigilancia-sanitaria-para-influenza-aviaria-e-doenca-de-newcastle-e
m-goias/

'Uma abordagem de saúde necessária para lidar com a gripe aviária'
A saúde dos seres humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e o meio ambiente em
geral estão interligados.
O departamento de Meio Ambiente do governo está realizando um monitoramento regular
nos locais de agregação de aves migratórias à luz dos surtos em larga escala relatados da
gripe aviária altamente patogênica (HPAI) em aves selvagens em vários países.
Os Escritórios Regionais do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais (DENR) e
seu Escritório de Gestão da Biodiversidade (BMB) estão realizando monitoramentos regulares
em locais de aves migratórias, incluindo a contagem anual de aves aquáticas e a mortalidade
anormal de aves selvagens.
Isso ocorreu quando as Filipinas relataram na semana passada confirmar seus primeiros
surtos de HPAI tipo A subtipo H5N1 que matou mais de 42.000 codornas e patos em quatro
fazendas de Central Luzon.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gripe aviária foi detectada em um sexto rebanho
comercial de aves no sul de Indiana, disseram autoridades estaduais em 1º de março,
informou a Associated Press.
Três casos anteriores foram encontrados no condado de Dubois e dois no condado de Greene.
Casos também foram detectados em Michigan, em um rebanho de quintal e em um zoológico.
As autoridades começaram a eutanásia das 16.500 aves na última fazenda para evitar a
propagação da doença.
A gripe aviária também foi detectada em Nova York e Iowa em fevereiro.

Influxo de aves migratórias não pode ser evitado
A veterinária do DENR-BMB das Filipinas, Rizza Araceli F. Salinas, disse que o influxo de aves
migratórias não pode ser evitado, pois suas longas jornadas para escapar do inverno são
necessárias para sua sobrevivência.
Como tal, o BMB e alguns escritórios regionais e de campo selecionados vêm realizando
vigilância de doenças entre aves selvagens em locais de agregação.
“Até agora, todas as amostras coletadas são negativas para o vírus da gripe aviária”, disse
Salinas.

De acordo com Salinas, o Bureau of Animal Industry (BAI) do Departamento de Agricultura
(DA) publicou o Manual de Procedimentos do Programa de Proteção à Gripe Aviária, que
serve como referência para a condução da vigilância ativa e passiva da gripe aviária.
“Embora não esteja diretamente relacionado à gripe aviária, [o] BMB emitiu um Boletim
Técnico sobre Diretrizes de Observação de Aves para reduzir os impactos negativos da
fotografia recreativa para aves selvagens e seus habitats”, disse ela.
Além disso, ela disse que, como medida preventiva, o DENR-BMB emite um alerta público no
início da temporada de migração e durante os surtos notificados pelo DA-BAI. A assessoria
é então disseminada para os escritórios em questão.
Por outro lado, as unidades do governo local, disse ela, são intimadas a apoiar a Lei da
República 9147, ou Lei da Vida Selvagem, protegendo as aves selvagens. Inclui a prevenção da
caça de aves selvagens e migratórias.

Força-tarefa científica internacional convocada
Para recordar, em resposta aos recentes surtos em larga escala de GAAP em aves selvagens,
o Secretariado da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais
Silvestres (CMS) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)
convocaram o Conselho Científico Força Tarefa sobre Influenza Aviária e Aves Selvagens.
O vírus H5N1 HPAI da gripe aviária altamente patogênico, além de outros subtipos, incluindo
H5N8, causaram vários surtos de gripe aviária no Reino Unido, Holanda, Israel e Índia, disse
a força-tarefa. Acrescentou que os surtos de H5N1 afetaram seriamente as aves selvagens
migratórias.
A força-tarefa forneceu recomendações e orientações para autoridades e gestores de países
afetados ou em risco de gripe aviária.
FONTE:https://businessmirror.com.ph/2022/03/06/one-health-approach-needed-to-address-bird-flu/

Projeto de Lei de Segurança Única da Saúde
NOVA YORK, NY – Hoje, a senadora norte-americana Kirsten Gillibrand anunciou seu inovador
One Health Security Act para prevenir, detectar e responder a ameaças biológicas. O projeto
de lei One Health criaria um conselho federal encarregado de prevenir, detectar e responder
a ameaças biológicas que afetam significativamente nossa saúde, economia e segurança
nacional. Apoio ao One Health Security Act A legislação inclui o New York City Health +
Hospitals, a Wildlife Conservation Society, o Cary Institute of Ecosystem Studies, o Right to
Health Action, o Center for Science in the Public Interest e a Entomological Society of America.
Gillibrand esteve no NYC Health + Hospitals/Bellevue com especialistas em saúde,
conservação e nutrição para anunciar a abordagem de todo o governo do projeto.
“Enquanto a disseminação do COVID-19 está se estabilizando em muitas partes do mundo, o
impacto que essa pandemia teve em nossas comunidades e nossa economia representa uma
ameaça terrível, não apenas para nossa saúde global, mas também para nossa segurança
nacional. Embora não possamos prever a próxima ameaça biológica global, podemos otimizar

os recursos locais, municipais e federais à nossa disposição para que estejamos mais bem
preparados para responder às ameaças biológicas”, disse a senadora norte-americana
Kirsten Gillibrand. “Meu projeto de lei, o One Health Security Act, é o passo importante que
precisamos para facilitar um sistema e uma resposta mais coordenados de avaliação de
ameaças. “One Health” é o conceito simples de que a saúde humana está intrinsecamente
ligada à saúde dos animais, plantas e nosso meio ambiente. Uma abordagem One Health nos
permite abordar efetivamente problemas de saúde complexos e multidisciplinares – como
coronavírus e Ebola, doenças de alimentos e culturas e patógenos resistentes a
antimicrobianos. Devemos agir agora para fortalecer nossas defesas e facilitar uma resposta
mais coordenada, consistente com os princípios da One Health, para que a disseminação
descontrolada de doenças com risco de vida seja de uma vez por todas uma coisa do passado”.
"O One Health Security Act do senador Gillibrand é um primeiro passo crítico para adotar uma
abordagem de todo o governo nos EUA para evitar pandemias na fonte. pelos EUA para
prevenir e gerenciar futuras pandemias como a que estamos enfrentando com o COVID-19”,
disse o Dr. Chris Walzer, Diretor Executivo de Saúde da Wildlife Conservation Society . “A WCS
é pioneira na One Health desde 2004 e hoje estamos trabalhando nos EUA e em todo o mundo,
por meio de nosso programa WildHealthNet, para treinar e ajudar os governos a criar a
infraestrutura e os processos que garantem que especialistas em saúde humana, vida
selvagem, pecuária e ambiental estejam trabalhando. juntos. O One Health Security Act do
senador Gillibrand ajudará a garantir que os EUA possam lidar melhor com as ameaças
biológicas e prevenir e gerenciar o futuro transbordamento de patógenos de animais para
humanos”.
“Uma manchete recente na revista 'Foreign Policy' disse isso muito claramente; 'Sem Pão,
Sem Paz.' Os especialistas em segurança nacional precisam colocar a comida de volta na
mesa como uma questão central”, disse o Dr. Charles Platkin, Diretor Executivo do Centro
de Política Alimentar da Hunter College de Nova York . “Como defensor da saúde pública e da
política alimentar, reconhecer a abordagem ecológica, holística e colaborativa e multissetorial
da saúde é crucial e a One Health Security Act do senador Gillibrand , percebendo que uma
ameaça à segurança alimentar é uma ameaça à segurança nacional, traz uma abordagem
muito necessária para combater toda e qualquer ameaça à saúde humana”.
“A Associação Nacional de Veterinários Federais considera a Lei de Segurança Única da
Saúde a peça legislativa mais significativa entre todas as leis de prevenção de pandemia e
segurança sanitária global que existem”, disse o vice-presidente executivo da Associação
Nacional de Veterinários Federais, Joseph Annelli . A vantagem deste projeto de lei é que ele
fornece um mecanismo de coordenação que considera todos os projetos de lei atuais e
anteriores . Através deste projeto de lei, a interseção da saúde humana, animal, vegetal e
ambiental ou o conceito 'One Health' será finalmente operacionalizado. ”
“Em toda esta cidade, as instalações do NYC Health + Hospitals estão na linha de frente das
ameaças de doenças infecciosas existentes ou emergentes, e é por isso que estou orgulhoso
de estar com a senadora hoje enquanto ela anuncia sua legislação One Health Security Act
”, disse Mitchell Katz, MD, Presidente e CEO da NYC Health + Hospitals. “A legislação será
fundamental para o trabalho de preparação para a pandemia do sistema de saúde e para os
esforços para tratar pacientes que possam entrar por nossas portas. O Hospital Bellevue,
onde estamos hoje, trata de doenças infecciosas há mais de 200 anos, e sou grato à senadora
por todo o seu trabalho para que possamos fazê-lo por mais 200”.
“Se a ameaça se origina com o surgimento de um novo patógeno zoonótico ou resulta de uma

catástrofe ambiental, o One Health Security Act permitirá que aqueles de nós que trabalham
na linha de frente da preparação para uma pandemia protejam e cuidem de forma equitativa
dos pacientes que são os mais vulneráveis às ameaças biológicas emergentes”, disse o Dr.
Vikramjit Mukherjee, Diretor do Programa de Patógenos Especiais do Bellevue Hospital
Center e Investigador Co-Principal do Centro Nacional de Treinamento e Educação de
Patógenos Especiais Emergentes. “A Lei Única de Segurança da Saúde capacitará
especialistas e líderes em todo o espectro de segurança da saúde para alavancar uma
abordagem de todo o governo para prevenir, detectar e responder a ameaças biológicas. Essa
abordagem coordenada à biodefesa tem a capacidade de salvar vidas – dentro de nossas
comunidades em geral e entre a força de trabalho de saúde que responde a esses eventos de
patógenos especiais”.
1. Um Conselho de Segurança da Saúde: De acordo com a recomendação do programa
Apollo, um novo Conselheiro de Segurança Nacional Adjunto lideraria um Conselho de
Segurança da Saúde Único dentro do Gabinete Executivo do Presidente responsável por
coordenar as atividades relacionadas à Segurança da Saúde de todo o governo.
2. Estratégia de Segurança Única da Saúde: O Conselho de Segurança Única da Saúde
desenvolveria uma estratégia que aconselharia o Presidente com relação à integração de
políticas domésticas, estrangeiras e militares relacionadas à Segurança da Saúde Única para
permitir que as agências federais cooperassem de forma mais eficaz.
3. Uma Rede de Segurança da Saúde e Preparação para Pandemia: A rede apoiaria os
esforços globais para desenvolver um sistema de prevenção, detecção precoce e alerta para
doenças zoonóticas e transmitidas por vetores. Seria administrado pelo Escritório Único de
Saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, em colaboração com o Secretário de
Agricultura, o Secretário de Segurança Interna e o Secretário do Interior.
4. Atividades de Segurança da Saúde Única: O Conselho de Segurança da Saúde Única
recomendaria a alocação de fundos para atividades que seriam críticas para melhorar nossa
biodefesa e capacidade de defesa contra eventos biológicos naturais, gerados pelo homem e
acidentais.
FONTE:https://www.gillibrand.senate.gov/news/press/release/senator-gillibrand-introduces-groundbreaking-one-health-bill-to-preve
nt-detect-and-respond-to-biological-threats
FONTE:https://www.gillibrand.senate.gov/imo/media/doc/Dicussion%20Draft%20-%20Bill%20Text%20-%20One%20Health%20Security
%20Act.pdf
FONTE:https://www.gillibrand.senate.gov/imo/media/doc/Endorsers%20List%20-%20One%20Health%20Security%20Act%20as%20of%
2010.21.22.pdf

Preparando o mundo para a próxima pandemias
Os pesquisadores são claros sobre o que os países precisam fazer para evitar outro surto de
doença com potencial pandêmico.
A pandemia do COVID-19 não acabou e seu custo já é impressionante. A doença pode ter
contribuído para cerca de 17 milhões de mortes. E, até 2024, o impacto na economia global
pode chegar a US$ 12,5 trilhões. Todo mundo experimentou alguns anos extraordinários que
poucas pessoas gostariam de repetir. Se o mundo quiser evitar um evento semelhante ou pior
no futuro, os países devem garantir que estejam mais bem preparados para lidar com
pandemias.

A resposta ao vírus SARS-CoV-2 está longe de ser perfeita. Pontos altos, como a velocidade
com que vacinas eficazes foram desenvolvidas, contrastam com pontos baixos, como a
distribuição desigual dessas vacinas ao redor do mundo. A pandemia pode nos ensinar
muitas lições valiosas que, se postas em prática, colocarão o mundo em uma posição muito
melhor para responder a ameaças futuras.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03353-9

Dominando a arte da persuasão durante uma pandemia
Os formuladores de políticas de saúde precisam cultivar a confiança social e planejar estratégias de
comunicação eficazes bem antes que a próxima doença infecciosa se torne global.
Quando Robb Willer relembra os primeiros dias da pandemia do COVID-19 – quando os líderes
ainda tinham a chance de impedir que o vírus parasse o mundo – há um momento fatídico que
se destaca. Em fevereiro de 2020, as autoridades globais de saúde falaram em uníssono,
aconselhando o público a não usar máscaras para prevenir infecções.
“Sério gente – PARE DE COMPRAR MÁSCARAS!”, twittou o então cirurgião geral dos EUA
Jerome Adams, enfatizando que as máscaras não protegeriam o público em geral do vírus. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) também aconselhou que as máscaras só devem ser
usadas por profissionais de saúde ou pessoas com tosse ou febre.
Mas a mensagem logo foi revertida. Os cientistas sabiam que as máscaras ajudavam a prevenir
infecções virais transmitidas pelo ar; a orientação inicial da máscara foi voltada principalmente para
a preservação de suprimentos para os profissionais de saúde. Quando as pessoas perceberam que
as autoridades não agiram em seu melhor interesse, o ressentimento começou a arder.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03354-8

À procura de vírus que podem passar de animais para humanos
A virologista Sara Sawyer explica como a capacidade de um vírus animal de infectar humanos pode
ser testada e destaca uma família viral preocupante.
Os vírus são bem ajustados aos seus hospedeiros, mas as mutações podem e produziram
cepas que podem saltar de animais para humanos. Sara Sawyer, virologista do Instituto
BioFrontiers da Universidade do Colorado, Boulder, falou à Nature sobre o que um vírus deve
fazer para dar o salto entre as espécies e descreve uma descoberta preocupante que seu laboratório
fez sobre uma ameaça futura.
Como os vírus animais infectam humanos?
A maioria dos vírus animais não pode infectar humanos – nós ingerimos vírus o tempo todo, e
a maioria deles passa direto. Para nos prejudicar, um vírus tem que entrar em nossas células,
para que possa usá-las como uma fábrica para produzir mais de si mesmo. Os vírus animais
precisam usar vários truques para fazer isso.

Primeiro, eles precisam evitar todos os aspectos do nosso sistema imunológico – não é uma
tarefa fácil. Em segundo lugar, eles precisam se replicar em nossas células. É raro que um
vírus que está evoluindo sob as pressões seletivas de um hospedeiro animal simplesmente
apareça em um humano e seja capaz de fazer todas essas coisas.
Os vírus animais normalmente podem se replicar em células humanas?
Quase nunca. Os vírus interagem com dezenas a centenas de proteínas hospedeiras para se
replicarem. Os vírus animais são adaptados para usar as versões animais dessas proteínas,
não as versões humanas. No entanto, nos raros casos em que um vírus animal pode se
replicar ainda que fracamente em uma célula humana, isso é uma preocupação – no minuto
em que você tem um vírus capaz de se replicar, você tem um vírus capaz de evoluir.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03357-5

Cinco maneiras de se preparar para a próxima pandemia
O COVID-19 e outros surtos de doenças infecciosas podem nos ensinar como responder a ameaças
futuras.
A fase de emergência do COVID-19 pode ter passado, mas permanece fresca nas mentes dos
políticos e do público.
Este é um momento único para aprender com a resposta global. Mais surtos de doenças
infecciosas são inevitáveis. Mas é possível impedir que muitos deles se transformem em
pandemias. Os últimos 20 anos de surtos – não apenas de COVID-19, mas também de Zika,
Ebola, gripe suína, síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e síndrome respiratória
aguda grave (SARS) – podem nos ensinar como melhorar a segurança global da saúde. A
preparação para futuras pandemias envolve o fortalecimento de toda a cadeia de resposta ao surto,
desde a identificação de um patógeno até a vacinação em massa.
Monitorar zoonoses
O maior risco vem de patógenos que circulam em animais fazendo o salto para humanos. Como o
COVID-19 demonstrou, uma vez que alguém é infectado em uma parte do mundo, o comércio
e as viagens transportarão rapidamente o vírus para quase todos os outros lugares. Avaliar
quais patógenos têm maior probabilidade de dar o salto nos permite preparar vacinas e
tratamentos. A Organização Mundial da Saúde identificou várias doenças prioritárias com
potencial pandêmico, incluindo febre hemorrágica da Crimeia-Congo, Ebola, Marburg, febre
de Lassa, MERS, SARS, infecção pelo vírus Nipah e Zika.
No entanto, existem muitos patógenos com potencial pandêmico circulando em animais que
não conhecemos. É crucial identificar os pontos críticos onde humanos e animais entram em
contato e tomar medidas para reduzir o risco. Por exemplo, os padrões de higiene nos
mercados onde os animais são abatidos e vendidos poderiam ser regulamentados de forma
mais rigorosa.
Sequência globalmente
Para desenvolver as ferramentas necessárias para enfrentar uma pandemia, como testes de

diagnóstico, vacinas e terapêuticas, devemos saber contra o que estamos lutando. É crucial
que obtenhamos e compartilhemos rapidamente as sequências genéticas dos vírus à medida
que surgem.
Isso foi feito notavelmente bem com o SARS-CoV-2 – não apenas para o sequenciamento
original na China, mas também para variantes subsequentes detectadas em outros lugares.
Mas nem todos os países têm essa capacidade. Se um vírus surgir em um país sem a capacidade de
sequenciá-lo, ele poderá se espalhar silenciosamente por semanas, como aconteceu quando o
Ebola surgiu na Guiné em 2014. deve haver investimento em capacidade de sequenciamento
genético em todos os lugares.
Fortalecer a fabricação
Gripe suína, COVID-19 e varíola mostraram que o modelo de doações beneficentes de vacinas
de países mais ricos não funciona. Isso leva à desigualdade de vacinas: os países de alta renda
controlam o acesso à maior parte da oferta e os países de baixa renda recebem muito pouco.
A COVID-19 revelou a fragilidade da produção de vacinas. O mundo é fortemente dependente
de apenas alguns fabricantes, como o Serum Institute of India em Pune. A fabricação de vacinas e
terapêuticas precisa ser difundida de forma mais equitativa, com polos regionais prontos para
produzir em massa produtos médicos de alta qualidade em caso de emergência. Construir a
capacidade de fabricação local requer renunciar aos direitos de propriedade intelectual,
construir fábricas e treinar pessoas para trabalhar nelas – muitas vezes em ambientes de
poucos recursos. Isso exige a participação do setor privado ao lado dos governos,
Preparar vacinas para produção rápida
A vacinação é essencial para vencer as pandemias virais. Se as vacinas estiverem prontas com
antecedência, elas podem ser implantadas rapidamente quando surgirem ameaças para
ajudar a conter a disseminação. Para patógenos com potencial pandêmico conhecido, como a
gripe, os governos devem investir em vacinas que possam proteger contra uma ampla
variedade de variantes. Ensaios clínicos de vacinas universais contra a gripe, que misturam
cepas de gripe para promover uma ampla resposta imune, estão em andamento. Para
proteger contra ameaças das quais não temos conhecimento antes de um surto, os cientistas
estão criando plataformas técnicas plug-and-play, como tecnologia de mRNA ou vetores de
adenovírus, que podem ser modificados rapidamente para combater uma ameaça emergente
específica.
Pare a propagação
Finalmente, os governos devem abandonar a ideia de que a disseminação de um patógeno
respiratório é inevitável. Durante a pandemia de COVID-19, países como Suécia e Reino Unido
descartaram a ideia de uma vacina estar pronta com rapidez suficiente para proteger a maior
parte da população da infecção. No entanto, várias vacinas foram criadas, testadas e
aprovadas em aproximadamente um ano. Quantas pessoas teriam sobrevivido se os governos
tivessem trabalhado para interromper a transmissão até que as campanhas de vacinação em
massa fossem lançadas? Todos os esforços razoáveis devem ser feitos para retardar a propagação
de um vírus até que as intervenções médicas estejam disponíveis. Isso inclui promulgar mandatos
de máscaras de emergência em ambientes públicos, como lojas e centros de transporte, e
fazer planos para manter as escolas abertas, transferindo as aulas para estádios, museus e
outros grandes espaços que podem proporcionar um ambiente mais seguro.

Essas cinco etapas podem nos ajudar a responder às ameaças da pandemia melhor do que
antes. Alguns progressos foram feitos: a Missão 100 Dias, apresentada aos líderes do grupo G7
das maiores economias do mundo em 2021, inclui cada um desses pontos em seu roteiro para
passar do sequenciamento às vacinas em 100 dias. É de extrema importância que os ganhos
sejam mantidos e mais investimentos na preparação da pandemia sejam feitos, mesmo que a
memória da crise da COVID-19 se esvai da mente dos políticos. Identificamos soluções para o
futuro – agora devemos agir sobre elas.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03362-8

Um algoritmo poderia prever a próxima pandemia?
O aprendizado de máquina pode ajudar a identificar os vírus com maior probabilidade de se
espalhar de animais para pessoas e causar futuras pandemias.
Em fevereiro de 2021, sete trabalhadores de granjas avícolas russos foram infectados com a
gripe aviária H5N8. Este subtipo de gripe aviária nunca foi conhecido por infectar pessoas
antes, e a sequência genética do vírus foi rapidamente carregada no repositório de dados
genéticos GISAID. Para Colin Carlson, biólogo da Universidade de Georgetown, em
Washington DC, isso representou uma oportunidade. “Imediatamente pensei: 'Quero fazer
isso através do FluLeap'”, diz ele.
O FluLeap é um algoritmo de aprendizado de máquina que usa dados de sequência para classificar
os vírus da gripe como aviários ou humanos. O modelo foi treinado em um grande número de
genomas de influenza – incluindo exemplos de H5N8 – para aprender as diferenças entre aqueles
que infectam pessoas e aqueles que infectam pássaros. Mas o modelo nunca tinha visto um vírus
H5N8 categorizado como humano, e Carlson estava curioso para ver o que ele fazia desse novo
subtipo.
Surpreendentemente, o modelo o identificou como humano com 99,7% de confiança. Em vez
de simplesmente reiterar padrões em seus dados de treinamento, como o fato de que os vírus
H5N8 normalmente não infectam pessoas, o modelo parecia ter inferido alguma assinatura
biológica de compatibilidade com humanos. “É impressionante que o modelo tenha
funcionado”, diz Carlson. “Mas é um ponto de dados; seria mais impressionante se eu
pudesse fazer isso mais mil vezes.”
O processo zoonótico de vírus que saltam da vida selvagem para as pessoas causa a maioria das
pandemias. À medida que as mudanças climáticas e a invasão humana nos habitats dos
animais aumentam a frequência desses eventos, entender as zoonoses é crucial para os
esforços de prevenção de pandemias, ou pelo menos para estar melhor preparado.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03358-4

OMM emite diretrizes sobre sistemas de alerta precoce de inundações costeiras
As novas Diretrizes da OMM sobre a Implementação de um Sistema de Alerta Precoce de Previsão
de Inundação Costeira oferecem conselhos sólidos e práticos para países, doadores e
especialistas que buscam estabelecer sistemas de alerta precoce contra um perigo crescente.
As diretrizes são uma contribuição para a iniciativa Alertas Antecipados da ONU para Todos e
refletem as necessidades de alta prioridade dos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento (SIDS) e dos países menos desenvolvidos que são particularmente
vulneráveis a esses perigos costeiros.
“A gravidade dos impactos dos desastres, principalmente nas comunidades costeiras, é bem
conhecida e documentada. Um fator que contribui é a crescente intensidade e frequência dos
riscos meteorológicos e oceanográficos causados pelas mudanças climáticas, incluindo o
aumento do nível do mar, que pode afetar seriamente os SIDS e outras nações costeiras”,
afirmam as diretrizes.
“É fundamental reconhecer que a inundação costeira pode resultar de riscos únicos ou
múltiplos e que está sendo exacerbada pelos impactos das mudanças climáticas,
especialmente associadas ao aumento do nível do mar”.
“Os eventos de inundação costeira são uma ameaça crescente à vida e aos meios de
subsistência das pessoas que vivem em áreas costeiras baixas e povoadas. Além disso, os
problemas para a maioria dos países que têm litorais vulneráveis são o crescente nível de
desenvolvimento da pesca, turismo e infraestrutura, e a sustentabilidade de suas
comunidades”, diz.
As novas diretrizes foram apresentadas durante um evento paralelo durante a Comissão de
Tempo, Clima, Água e Aplicações Ambientais Relacionadas (SERCOM) da OMM, que contou
com a presença de mais de 140 participantes de todo o mundo, incluindo Pacífico Sul, Caribe
e África.
A OMM agradece à Iniciativa de Sistemas de Alerta Prévio e Risco Climático
Administração Meteorológica Coreana pelo apoio financeiro.

e à

Essas diretrizes são baseadas na implementação bem-sucedida de sistemas de
demonstração em quatro países entre 2009 e 2019 por meio do Projeto de Demonstração de
Previsão de Inundação Costeira , que incluiu um foco especial nas ilhas do Pacífico . Eles
também incorporam princípios-chave do Sistema de Orientação de Inundações Repentinas
(FFGS) da OMM e do Programa de Previsão de Tempo Severo.
O objetivo é ser um “balcão único” que os países possam seguir para preparar e implementar
seu próprio sistema de alerta precoce de previsão de inundação costeira. Ele fornece um
processo simples de 10 etapas com modelos com políticas, gestão e processos técnicos que
os países ou regiões podem usar para construir seu próprio sistema de alerta precoce, desde
a visão até a implementação “go-live”. Como essas informações nem sempre estão
prontamente disponíveis em muitos países, essas diretrizes se concentraram nesses recursos
no desenvolvimento e construção de um sistema, incluindo informações necessárias para
patrocinadores e conselhos sobre os recursos necessários para o sucesso.

As Diretrizes também são uma atividade registrada da Década das Nações Unidas da Ciência
do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável.
FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-issues-guidelines-coastal-flooding-early-warning-systems?utm_source=miragene
ws&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11335

559 milhões de crianças atualmente expostas a alta frequência de ondas
de calor, aumentando para 2,02 bilhões de crianças em todo o mundo até
2050
LONDRES/NOVA YORK, 25 de outubro de 2022 – 559 milhões de crianças estão atualmente
expostas a alta frequência de ondas de calor*, de acordo com uma nova pesquisa do UNICEF.
Além disso, 624 milhões de crianças estão expostas a uma das três outras medidas de alto
calor - alta duração da onda de calor, alta gravidade da onda de calor ou temperaturas
extremamente altas.
Durante um ano em que as ondas de calor nos hemisférios sul e norte bateram recordes, The
Coldest Year Of The Rest Of Their Lives: Protecting Children From The Escalating Impacts Of
Heatwaves destaca o já extenso impacto das ondas de calor nas crianças e revela que, mesmo
em temperaturas mais baixas níveis de aquecimento global, em apenas três décadas, ondas
de calor mais regulares são inevitáveis para crianças em todos os lugares.
O relatório estima que até 2050, espera-se que todas as 2,02 bilhões de crianças do mundo
estejam expostas à alta frequência de ondas de calor , independentemente de o mundo atingir
um 'cenário de baixa emissão de gases de efeito estufa' com um aquecimento estimado de 1,7
graus em 2050 ou um 'cenário de baixa emissão de gases de efeito estufa' cenário de
emissões muito elevadas de gases com efeito de estufa" com um aquecimento estimado de
2,4 graus em 2050.
Produzidas em colaboração com The Data for Children Collaborative e lançadas em parceria
com a Embaixadora da Boa Vontade do UNICEF Vanessa Nakate e o Rise Up Movement, com
sede na África, essas descobertas ressaltam a necessidade urgente de adaptar os serviços
dos quais as crianças dependem à medida que os impactos inevitáveis do aquecimento global
se desenrolam. Também defende a mitigação contínua, para evitar os piores impactos das
outras medidas de alto calor, incluindo ondas de calor sustentadas e severas e temperaturas
extremamente altas.
“O mercúrio está aumentando e os impactos nas crianças também”, disse a diretora executiva
do UNICEF, Catherine Russell. “Já, 1 em cada 3 crianças vive em países que enfrentam
temperaturas extremamente altas e quase 1 em cada 4 crianças estão expostas a alta
frequência de ondas de calor, e isso só vai piorar. Mais crianças serão afetadas por ondas de
calor mais longas, mais quentes e mais frequentes nos próximos trinta anos, ameaçando sua
saúde e bem-estar. Quão devastadoras essas mudanças serão depende das ações que
tomarmos agora. No mínimo, os governos devem limitar urgentemente o aquecimento global
a 1,5 graus Celsius e dobrar o financiamento da adaptação até 2025. Esta é a única maneira
de salvar a vida e o futuro das crianças – e o futuro do planeta.”

O relatório descobriu que a alta duração das ondas de calor atualmente afeta 538 milhões,
ou 23% das crianças em todo o mundo. Isso aumentará para 1,6 bilhão de crianças em 2050
com 1,7 graus de aquecimento e 1,9 bilhão de crianças com 2,4 graus de aquecimento,
enfatizando a importância de medidas urgentes e dramáticas de mitigação de emissões e
medidas de adaptação para conter o aquecimento global e proteger vidas.
Milhões de crianças a mais serão expostas à alta gravidade das ondas de calor e
temperaturas extremamente altas, dependendo do grau de aquecimento global alcançado.
As crianças nas regiões do norte, especialmente na Europa, enfrentarão os aumentos mais
dramáticos nas ondas de calor de alta gravidade e, até 2050, quase metade de todas as
crianças na África e na Ásia enfrentarão exposição sustentada a temperaturas extremamente
altas.
Atualmente, 23 países se enquadram na categoria mais alta de exposição infantil a
temperaturas extremamente altas. Isso aumentará para 33 países até 2050 no cenário de
baixas emissões e 36 países no cenário de emissões muito altas. Burkina Faso, Chade, Mali,
Níger, Sudão, Iraque, Arábia Saudita, Índia e Paquistão estão entre os países que
provavelmente permanecerão na categoria mais alta em ambos os cenários.
“Os choques climáticos de 2022 forneceram um forte alerta sobre o crescente perigo que se
aproxima de nós”, disse Vanessa Nakate, ativista climática e embaixadora da boa vontade do
UNICEF. “As ondas de calor são um exemplo claro. Por mais quente que este ano tenha sido
em quase todos os cantos do mundo, provavelmente será o ano mais frio do resto de nossas
vidas. O dial está sendo ligado em nosso planeta e ainda assim nossos líderes mundiais não
começaram a suar. A única opção é continuarmos a aumentar o calor - sobre eles - para
corrigir o curso em que estamos. Os líderes mundiais devem fazer isso na COP27 para
crianças em todos os lugares, mas especialmente as crianças mais vulneráveis nos lugares
mais afetados. A menos que eles tomem medidas, e em breve, este relatório deixa claro que
as ondas de calor se tornarão ainda mais duras do que já estão destinadas a ser.”
A UNICEF está a apelar aos governos para:
• PROTEJA as crianças da devastação climática adaptando os serviços sociais. Cada país
deve adaptar os serviços sociais críticos – água, saneamento e higiene (WASH), saúde,
educação, nutrição, proteção social e proteção infantil – para proteger crianças e jovens. Por
exemplo, os sistemas alimentares devem ser fortalecidos para resistir aos perigos e garantir
o acesso contínuo a dietas saudáveis. Maiores investimentos devem ser feitos na prevenção
precoce, detecção e tratamento da desnutrição grave em crianças, mães e populações
vulneráveis. Na COP27, as crianças e seus direitos devem ser priorizados nas decisões sobre
adaptação.
• PREPARE as crianças para viver em um mundo de mudanças climáticas. Cada país deve
fornecer às crianças e jovens educação sobre mudanças climáticas, educação sobre redução
de risco de desastres, treinamento em habilidades verdes e oportunidades para participar de
forma significativa e influenciar a formulação de políticas climáticas. A COP27 deve ver os
países fortalecerem o foco na educação climática e empoderamento das crianças no plano de
ação da ACE, adotá-lo e implementar compromissos anteriores para desenvolver a
capacidade dos jovens.
• PRIORIZE crianças e jovens no financiamento e recursos climáticos. Os países
desenvolvidos devem cumprir seu acordo COP26 para dobrar o financiamento de adaptação

para US$ 40 bilhões por ano até 2025, no mínimo, como um passo para entregar pelo menos
US$ 300 bilhões por ano para adaptação até 2030. O financiamento de adaptação deve
representar metade de todo o financiamento climático. A COP27 deve desbloquear o
progresso em perdas e danos, colocando a resiliência das crianças e suas comunidades no
centro das discussões sobre ação e apoio.
• EVITE uma catástrofe climática reduzindo drasticamente as emissões de gases de efeito
estufa e mantendo 1,5 graus Celsius vivo . Prevê-se que as emissões aumentem 14% nesta
década, colocando-nos no caminho para um aquecimento global catastrófico. Todos os
governos devem rever seus planos e políticas climáticas nacionais para aumentar a ambição
e a ação. Eles devem reduzir as emissões em pelo menos 45% até 2030 para manter o
aquecimento em não mais de 1,5 graus Celsius.
FONTE:https://www.unicef.org/press-releases/heatwaves-report?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaig
n=news

A Estrutura da ASEAN sobre Ação Antecipatória na Gestão de Desastres
A Estrutura da ASEAN sobre Ação Antecipatória na Gestão de Desastres fornece orientação
para definir e contextualizar a ação antecipatória no nível regional com algumas
considerações para sua implementação pelos Membros da Associação das Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN). Esta estrutura descreve três blocos de construção da ação
antecipatória e propõe um plano de ação para 2021–2025 com o objetivo principal de
simplificar a ação antecipatória na gestão de risco de desastres (DRM) por meio de esforços
regionais conjuntos. A implementação do plano de ação fortalecerá a visão da ASEAN de
construir nações e comunidades resilientes a desastres.
O objetivo é ajudar a avançar na implementação de ações antecipatórias na região da ASEAN,
ao mesmo tempo em que apoia a ASEAN na liderança de uma linguagem, objetivos e ambição
comuns para a comunidade global que trabalha em ações antecipatórias. Representa um
compromisso histórico da ASEAN para avançar a agenda de ação antecipatória na sub-região
em apoio a um futuro resiliente ao clima. Deve ser visto como um veículo para acelerar as
políticas regionais e apoiar a ASEAN na implementação de estruturas globais, incluindo a
Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres, o Acordo de Paris sobre Mudanças
Climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Uma abordagem
antecipatória
pode
alcançar
esses
compromissos
abordando
o
nexo
humanitário-desenvolvimento e as lacunas entre a gestão do risco de desastres e a adaptação
às mudanças climáticas,
FONTE:https://asean.org/wp-content/uploads/2022/06/ASEAN-Framework-on-Anticipatory-Action-in-Disaster-Management.pdf

Um plano para a pesquisa de demência
Pesquisa e inovação são partes integrantes da resposta global à demência. No entanto, o
relatório de status global sobre a resposta de saúde pública à demência mostra que, apesar
de alguns esforços encorajadores, a maioria dos países está longe de atingir as metas
adotadas do Plano de ação global sobre a resposta de saúde pública à demência 2017-2025.
Este plano para pesquisa de demência resume o estado atual da pesquisa de demência em
seis grandes temas, identifica lacunas de conhecimento existentes e descreve 15 objetivos
estratégicos com ações e marcos de tempo para abordar essas lacunas. O projeto também
descreve os impulsionadores da pesquisa que, juntos, criam um ambiente de pesquisa
favorável que é essencial para acelerar a pesquisa de demência globalmente.
No futuro, o plano orientará os formuladores de políticas, financiadores e a comunidade de
pesquisa sobre atividades futuras na pesquisa de demência e contribuirá para tornar a
pesquisa de demência mais eficiente, equitativa e impactante.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240058248

Avaliação da Declaração Florestal: Estamos no caminho certo para 2030?
Progresso em direção às metas florestais de 2030
Faltam apenas oito anos para atingir as duas metas globais de deter e reverter o
desmatamento até 2030. Apesar dos sinais encorajadores, nenhum indicador global está a
caminho de cumprir essas metas de 2030 de interromper a perda e degradação florestal e
restaurar 350 milhões de hectares de paisagem florestal.
A Avaliação da Declaração Florestal de 2022 lança uma luz clara sobre o estado dos
compromissos florestais globais, mas oferece esperança de que é possível alcançar as
metas florestais de 2030. A Avaliação é apresentada como uma série de quatro relatórios
sobre Objetivos florestais abrangentes (Tema 1) , Produção e desenvolvimento sustentável
(Tema 2) , Financiamento para florestas (Tema 3) e Governança florestal (Tema 4) — todos
resumidos em um Resumo Executivo .
FONTE:https://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2022/10/2022ForestDeclarationAssessment.pdf

EVENTOS:

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/

