Organização

Colóquio no INPE

Laboratório de investigação em Sistemas Socioambientais
Laboratório Multiusuário de Monitoramento Oceânico por Satélite

Novas e Velhas Paisagens da Esquistossomose no
Médio Paranapanema, SP
Inovações Metodológicas orientadas para Cartografias do Risco
de (re)Emergência da Esquistossomose em áreas de Baixa
Endemicidade frente aos novos desafios das Mudanças
Socioambientais e Climáticas.
Associado ao projeto aprovado e financiado pela FAPESP-Belmont Forum:
Integrated risk mapping and targeted snailcontrol to support schistosomiasis elimination in
Brazil and Cote d'Ivoire under future climate change
(Projeto FAPESP-Belmont/Brasil, Processo: 19/23593-3) e com a ONWARD Network - Open Network
for WAter-Related Diseases (UKRI GCRF Global Engagement Networks, EP/T003820/1).
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Prólogo
Este Colóquio é um momento ímpar! Vamos nos encontrar
pela primeira vêz com o grupo da SUCEN que, através da Roseli e
do Adriano, nos encontrou e nos abraçou em uma jornada na qual
já estavam caminhando. Isso deve ser dito, porque será nosso
nosso primeiro momento in-vivo! Até aqui toda a relação que
desenvolvemos foi aquela possível pelo tempos impostos pelo invitro. Na verdade, alguns de nós, em nossos laboratórios, o LiSS,
ainda não nos vimos in-vivo! Só este fato é motivo de intensa
celebração! Mais ainda quando uma nova parceria nasceu e
amadureceu nas dificuldades da pandemia.Parceiros novos mas
que, como os velhos parceiros de outras caminhadas,
compartilham a visão de que boa ciência também se faz na busca
de melhor compreensão de problemas reais da sociedade
brasileira, e de muitas populações no mundo, para informar
melhor as ações de sáude pública.
Doenças como a esquistossomose, por uma série de
desenvolvimentos históricos, demarcam hoje no estado de SP
áreas de baixa endemecidade. No entanto, as novas escalas e
intensidades dos processos de mudanças socioambientais (a
sempre incompleta urbanização brasileira) e das mudanças
climáticas, modificam as paisagens sociais e naturais nas quais se
inserem caramujos e pessoas. Estas paisagens modificadas ou em
modificação são, em última instância, os territórios de nossa vida
cotidiana. Nestes territórios de vida e vivências também
encontramos caramujos! Para a esquistossomose que depende de
caramujos contaminados por parasitas, águas e pessoas em
contato com estas águas, a intensidade destas mudanças pode
trazer consequências e dificuldades para as estratégias de
controle e eliminação da doença.
Neste Colóquio vamos ter a oportunidade de conversar muito
sobre essas questões no contexto do projeto que iniciou esta boa
prosa! Vamos pensar juntos, a partir de nossas experiências, sobre
as Novas Paisagens da Esquistossomose e suas implicões para os
programas destinados a seu monitoramento e controle, hoje e
amanhã.
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Agenda de nosso Colóquio
Auditório da DIOTG (OBT), INPE, São José dos Campos, 29 de Abril de 2022

09:00h Café com Abraços!!
Prosa da Manhã

Um Pouco de Contexto
09:15 – 09:45
O Trabalho em Malacologia e Esquistossomose na
SUCEM e a História do Projeto FAPESP-Belmond
Roseli Tuan

09:45 – 10:15
Experiências Recentes Acadêmicas (Mestrado e
Doutorado) e nos Serviços com Caramujos e
Esquistossomose
Raquel Palasio

10:15 – 10:30h Parada para outro Cafézinho!
10:30 – 11:00
Abordagens Metodológicas para o Estudo de
Complexos Patogênicos no LiSS: A Paisagem como
Mediação
Miguel Monteiro e Isabel Escada

11:00 – 11:30
As Experiências do MOceanS com Doenças de
Veiculação Hídrica e Estudos de Águas Interiores
Milton Kampel

11:30 – 12:00
Fechamento da Manhã de Prosa

12:00 – 13:30 – Almoço na Carminha!
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Prosa da Tarde
Parte 1.

Onde Estamos

Relator:

Rafael dos Anjos.

13:30 – 14:00
A Visão do Grupo da SUCEN
Roseli Tuan e Raquel Palasio

14:15 – 14:45
Cartografias das Paisagens associadas a uma
compreensão do Complexo Patogênico da
Esquistossomose no Médio Paranapanema, SP:
Acompanhamento do Plano de Trabalho do PosDoc
FAPESP_Belmont
Rafael dos Anjos

14:45 – 15:15
As Paisagens da esquistossomose no médio
Paranapanema: Ajustes pós apresentação de
Proposta de Dissertação Mestrado no PPG-SER/INPE
Vivian A. F. da Silva

15:15 – 15:30 Parada para outro Cafézinho!
Parte 2.

Para Onde Vamos

Relator:

Rafael dos Anjos

15:30 – 16:00
Debate sobre nossa participação no Projeto Global e
nossa participação no sub-grupo de Modelagem
para o Brasil
Tod@s: Coordenado por Miguel e Roseli

16:00 – 16:30
Construindo nossa Agenda para
Paranapanema e para o Estado de SP

o

Médio

Tod@s: Coordenado por Roseli e Milton

16:30 – 17:00
Síntese das Prosas e uma tentativa de Roadmap
com delineamento (se possível) de algumas Ações
Tod@s: Coordenado por Miguel

