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Diploma de Mérito Médico  da Câmara Municipal de 
Campinas  
Entrega do Diploma de Mérito Médico " Dr Roberto Rocha Brito" a Dra Mayana Andrea Rodrigues 
Valinhos Tomaz , instituído pelo decreto legislativo nº 5.036, de 03 de setembro de 2020. 

O evento aconteceu no dia 27 de julho de 2021, na Sala de Resiliência à Desastres da Defesa Civil 
de Campinas. 

 



 

Dra Mayana Valinhos , servidora pública federal do LANAGRO - MAPA 

 

Homenagem pela participação no Comitê Covid 19, Comitê de Enfrentamento as Arboviroses de Campinas e 
apoio ao Observatório da Cidade Resiliente  

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

 

 

Uma resposta a “The Origins of SARS-CoV-2: A Critical 
Review” 



Neste trabalho, é avaliado os argumentos para uma origem natural e contra uma origem 
baseada em laboratório de Covid-19 apresentados no Holmes et al. pré-impressão[1]. A 
revisão da pré-impressão por Holmes et al. representa uma das mais extensas compilações 
de argumentos para uma origem zoonótica e foi escrita por vários especialistas em campos 
relevantes. Embora Holmes et al. “Afirmam que há um corpo substancial de evidências 
científicas que apoiam uma origem zoonótica para SARS-CoV-2” [1], eu argumento que 
todas as evidências e informações publicamente disponíveis são consistentes com os 
cenários de origem natural e laboratorial. Na ausência de evidências de dispositivos que 
apoiem um transbordamento natural ou um incidente relacionado à pesquisa, é 
necessário investigar rigorosamente ambas as hipóteses [2,3]. Somente com mais dados 
e informações os cientistas podem avaliar com segurança a probabilidade de cada 
hipótese de origem. Um credível, transparente, baseado em evidências. 

Uma comparação das histórias de origem de SARS-CoV e SARS-CoV-2 

A revisão aponta paralelos entre o surgimento de SARS-CoV e SARS-CoV-2, mas não 
esclarece diferenças críticas entre os dois surtos. Em suma, na primeira epidemia de SARS, 
os investigadores chineses rastrearam mais rapidamente os primeiros casos na província, 
prováveis fontes animais e um caminho bem fundamentado para o SARS-CoV ter sido 
introduzido em seres humanos através do comércio de animais infectados - e tudo isso foi 
alcançado apesar da tecnologia menos sofisticada no início dos anos 2000. 
FONTE:https://ayjchan.medium.com/a-response-to-the-origins-of-sars-cov-2-a-critical-review-
5d4a644d9777 
 
 

 

Suspensão temporária do trabalho com príons em 
laboratórios de pesquisa públicos franceses 

COMUNICADO DE IMPRENSA - As direções-gerais da ANSES, CEA, CNRS, INRAE e Inserm, 
decidiram conjuntamente e de comum acordo com o Ministério do Ensino Superior, 
Investigação e Inovação suspender por precaução todos os trabalhos de investigação e 
experimentação relativos às doenças por príons , por um período de três meses. 
Essa medida de precaução é motivada pelo conhecimento de um possível novo caso de 
uma pessoa que sofre da doença de Creutzfeldt-Jakob e que trabalhava em um 
laboratório de pesquisa de príons. 

FONTE:https://www.inrae.fr/actualites/suspension-provisoire-travaux-prions-laboratoires-recherche-
publics-francais 



 
FONTE:https://www.sciencemag.org/news/2021/07/france-issues-moratorium-prion-research-after-
fatal-brain-disease-strikes-two-lab 
 
 

 

Biodefesa em crise - Ação imediata necessária para 
enfrentar as vulnerabilidades nacionais 

A Comissão Bipartidária de Biodefesa foi criada em 2014 para examinar o A capacidade da 
nação de se defender contra ameaças biológicas - incluindo doenças infecciosas e 
ataques bioterroristas. Em outubro de 2015, a Comissão divulgou sua base relatório, A 
National Blueprint for Biodefense: Leadership and Major Reform Needed to Otimize os 
esforços. Este relatório continha 33 recomendações e 87 correspondentes 

FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2021/03/Indicators-
Report_final7_070221_web.pdf 
 
 

 
Uma visão para acabar com as pandemias  
 
Cinco componentes dos sistemas mudam para expandir a inteligência epidêmica  
 
A concretização dessa visão exige que todos os países detectem os primeiros sinais de 
qualquer surto potencial com rapidez suficiente para tomar medidas locais e prevenir 
a propagação global. Trabalhamos com os países para melhorar suas capacidades de 
detecção e resposta antecipada. Com base na necessidade, isso pode incluir o 
desenvolvimento de um sistema de vigilância participativa, parceria com o setor 
privado para alavancar financiamento para detecção precoce e resposta ou fornecer 
financiamento catalítico e apoio técnico para desenvolver a visualização de dados 
para a ação. 
 

 



 
FONTE:https://endingpandemics.org/community/our-approach/ 
 
 

 

Lidando com a vulnerabilidade a desastres entre as 
populações desabrigadas durante COVID-19 

Esta rápida consulta a especialistas analisa pesquisas sobre vulnerabilidade a desastres, 
falta de moradia, a pandemia COVID-19 e riscos e desastres interligados. A redução da 
vulnerabilidade a desastres para pessoas sem teto durante a pandemia COVID-19 requer 
a adaptação das orientações de preparação existentes para uma situação em 
evolução. Inclui considerações para abrigos alternativos para populações desabrigadas 
durante um desastre, sugestões sobre como lidar com as reduções de serviços e apoiar as 
necessidades específicas da população e orientação para apoiar as populações que vivem 
sem teto após os desastres. 

O uso de abrigos alternativos durante a pandemia COVID-19 apresenta novos desafios 
para planejadores de emergência; tomadores de decisão locais; prestadores de serviços 
para desabrigados; e indivíduos e organizações incorporados em contínuos de cuidados 
que precisam tomar medidas para criar e implementar planos de preparação, resposta e 
recuperação para desastres, tanto para suas organizações quanto para as pessoas que 
atendem. Durante a pandemia COVID-19, as interrupções nos serviços essenciais para as 
populações sem teto podem levar a efeitos secundários no contexto de um desastre, 
incluindo efeitos sobre a saúde e a segurança, que requerem apoio específico da 
população adicional. Finalmente, a pandemia COVID-19 exacerbou a vulnerabilidade a 
desastres para muitos indivíduos e comunidades e, como resultado 

FONTE:https://www.nap.edu/read/26220/chapter/1 
 
 
 

 

Repensando a preparação para a doença: a incerteza e a 
política do conhecimento 

Este artigo defende um repensar da preparação para doenças que coloque a incerteza e 
a política do conhecimento no centro. Ao examinar as experiências de Ebola, Nipah, 



cólera e COVID-19 em vários locais, as limitações das abordagens atuais são 
destacadas. As abordagens convencionais pressupõem um futuro controlável e previsível, 
que é respondido por uma série de intervenções padrão. Essas abordagens de 
planejamento de preparação para emergências assumem riscos - onde os resultados 
futuros podem ser previstos - e falham em lidar com a incerteza, ambiguidade e 
ignorância - onde os resultados para suas probabilidades são desconhecidos. 

O artigo defende uma abordagem que destaque a política do conhecimento, as 
construções de tempo e espaço, os requisitos para instituições e administrações e os 
desafios da ética e da justiça, por meio do exame das experiências de planejamento e 
resposta a surtos nos quatro casos. Abraçar a incerteza nas respostas de preparação para 
a doença, portanto, significa tornar centrais as dimensões sociais, políticas e culturais 
contextuais. 

FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2021.1885628 

 

Quais componentes dos exercícios de preparação para 
emergências melhoram o aprendizado de resposta a 
emergências dos profissionais de saúde? 

Este estudo avalia o impacto de uma metodologia de exercícios comumente usada para 
promover a preparação para  emergências  na equipe de saúde do Reino Unido, Emergo 
Train System (ETS), nas percepções dos profissionais de saúde sobre a aprendizagem em 
relação à resposta a grandes incidentes e identifica quais componentes facilitam essas 
percepções de aprendizagem aprimorada. Os exercícios de planejamento de emergência 
são comumente usados para testar a capacidade dos sistemas de saúde de responder a 
grandes incidentes. No entanto, pesquisas limitadas examinaram se esses exercícios 
melhoram o aprendizado de resposta para a equipe e, em caso afirmativo, quais 
componentes são vitais para alcançar esse aprendizado. 

Os resultados mostraram que a confiança e as percepções dos profissionais de saúde 
sobre a preparação pessoal e organizacional, a resposta multi-agências e o trabalho em 
equipe melhoraram significativamente após o ETS. Eles acreditavam que o aprendizado de 
resposta a emergências era facilitado pelo nível de esforço investido nas atividades 
preparatórias antes do exercício, realismo e frequência do exercício. Os profissionais de 
saúde acreditam que os exercícios ETS têm o potencial de melhorar a preparação para 
emergências nos níveis individual, de equipe, agência e multi-agência, desde que os 
cenários sejam realistas, agências e funções relevantes estejam envolvidas, os 



profissionais de  resposta  sejam capazes e motivados a investir na preparação para os 
exercícios, e os exercícios são executados regularmente. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221242092100323X?via%3Dihub 

 

Em direção à ação de proteção: risco eficaz e comunicação 
de alerta durante perigos naturais - relatório final do 
projeto 

Este relatório captura as principais atividades, resultados e impacto do trabalho realizado 
nos três pacotes de pesquisa com o objetivo de desenvolver estratégias baseadas em 
evidências que motivem a ação de proteção adequada e apoiem a tomada de decisão 
informada durante os riscos naturais: 

1. Incentivar a ação de proteção e aumentar a confiança com estratégias de 
comunicação de advertência e risco de várias agências. 

2. Superando a ambiguidade: conflito entre mensagens de alerta de emergência e 
pistas socioambientais. 

3. Otimizando mensagens de alerta de emergência para encorajar a prontidão para 
agir. 

Este projeto fornece uma base de evidências para o design de mensagens de aviso e 
respostas da comunidade. A tradução dessas descobertas em utilização e impactos é um 
processo contínuo que continuará além do final formal da pesquisa, em áreas que 
incluem:  

 Contribuição para o sistema de alerta australiano; 
 Doutrina para comunicação de emergência; 
 Examinando pistas conflitantes e consistentes;  
 Gerenciando pistas conflitantes;  
 Prontidão para agir e otimização do alerta; e 
 Envolvimento da indústria e do governo.  

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-8131 
 

 



Mudanças climáticas e fome: estimativa de custos de 
adaptação no sistema agroalimentar 

Este relatório avalia o custo da adaptação às mudanças climáticas em uma série de 
cenários climáticos futuros e opções de investimento. Os autores se concentram em 
compensar os impactos das mudanças climáticas sobre a fome por meio de 
investimentos em pesquisa agrícola, gestão de recursos hídricos e infraestrutura rural 
em países em desenvolvimento. Os autores vinculam modelos climáticos, agrícolas, 
hídricos e econômicos para analisar cenários de mudanças futuras no setor agrícola até 
2050 e avaliar as compensações desses investimentos nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) para pobreza, fome e água. 

As projeções de referência mostram que a mudança climática retarda o progresso na 
eliminação da fome, com mais 78 milhões de pessoas enfrentando fome crônica em 2050 
em relação a um futuro sem mudanças climáticas, mais da metade delas na África ao sul 
do Saara. Maiores investimentos podem compensar esses impactos. Alcançar isso exigiria 
que o investimento anual em pesquisa agrícola internacional aumentasse de US $ 1,62 
bilhão para US $ 2,77 bilhões por ano entre 2015 e 2050. Os investimentos adicionais em 
água e infraestrutura são estimados como mais caros do que P&D agrícola em cerca de US 
$ 12,7 bilhões e US $ 10,8 bilhões por ano, respectivamente, mas abordam lacunas 
importantes para apoiar a transformação em direção à resiliência do sistema alimentar. 

FONTE:https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134423/filename/134634.pdf 

 

Relatório global sobre crises alimentares - 2021 

O Relatório Global sobre Crises Alimentares de 2021 (GRFC 2021) destaca a gravidade 
notavelmente alta e o número de pessoas em crise ou pior (IPC / CH Fase 3 ou superior) 
ou equivalente em 55 países / territórios, impulsionado por conflito persistente, pré-
existente e Choques econômicos relacionados ao COVID-19 e extremos climáticos. O GRFC 
2021 fornece uma visão geral das crises alimentares em 2020 usando estimativas de 
insegurança alimentar aguda para populações em países / territórios onde os dados são 
baseados na Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada (IPC) e Cadre 
Harmonisé (CH) ou fontes comparáveis. Centra-se nas crises em que as capacidades 
locais de resposta são insuficientes, o que suscita um pedido de mobilização urgente da 
comunidade internacional 

O GRFC 2021 estima que pelo menos 15,7 milhões de pessoas em 15 países estavam com 
insegurança alimentar devido a extremos climáticos. No geral, 155 milhões de pessoas 



sofriam de insegurança alimentar aguda e precisam de assistência urgente (IPC / CH Fase 
3 ou superior) ou equivalente em 2020 em 55 países / territórios que solicitaram ajuda 
externa - o nível mais alto em cinco anos de relatórios GRFC. Representa um aumento de 
quase 20 milhões de pessoas desde 2019, quando quase 135 milhões de pessoas estavam 
em crise ou pior (IPC / CH Fase 3 ou superior) ou equivalente, em 55 países / 
territórios. Cerca de 21 por cento da população analisada estava em crise ou pior (IPC / CH 
Fase 3 ou superior) ou equivalente em 2020, contra 16,5 por cento em 2019.  

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000127343/download/?_ga=2.226642266.618387596.1620222706-174980704.1620222706 

 

O impacto de desastres e crises na agricultura e na 
segurança alimentar: 2021 

Este relatório apresenta um caso poderoso para investir em resiliência e redução de 
risco de desastres - especialmente coleta e análise de dados para ações baseadas em 
evidências - para garantir o papel crucial da agricultura em alcançar o futuro que 
desejamos. No topo de uma década de perda exacerbada por desastres, calor global 
excepcional, recuo do gelo e aumento do nível do mar, a humanidade e nossa segurança 
alimentar enfrentam uma série de perigos novos e sem precedentes, eventos climáticos 
extremos, enxames de gafanhotos do deserto de magnitudes nunca vistas e a pandemia 
COVID-19. 

O relatório constitui mais um passo para colmatar lacunas de conhecimento persistentes 
e promover uma melhor compreensão de como a agricultura é afetada por desastres. A 
agricultura sustenta a subsistência de mais de 2,5 bilhões de pessoas - a maioria delas 
em países em desenvolvimento de baixa renda - e continua sendo um importante motor 
do desenvolvimento. Em nenhum outro momento da história a agricultura enfrentou 
tantos riscos familiares e desconhecidos, interagindo em um mundo hiperconectado e 
em uma paisagem que muda abruptamente. E a agricultura continua a absorver uma 
parte desproporcional dos danos e perdas causados por desastres. Sua frequência e 
intensidade crescentes, junto com a natureza sistêmica do risco, estão afetando a vida das 
pessoas, devastando a subsistência e colocando em risco todo o nosso sistema alimentar. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76694_theimpactofdisastersandcrisesonagri.pdf 

 

 



 

O Conselho de Segurança da ONU e as mudanças 
climáticas 

Este relatório analisa se o Conselho de Segurança da ONU deve ou não desempenhar um 
papel na segurança climática. Embora as medidas de mitigação e adaptação climática 
estejam dentro do escopo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC) e as contribuições para tais medidas sejam descritas no Acordo de Paris, 
muitos membros do Conselho de Segurança veem a mudança climática como uma ameaça 
à segurança que merece a atenção do Conselho. Outros membros não. Uma das 
dificuldades em considerar se o Conselho deve ou não desempenhar um papel (e um tema 
deste relatório) é que existem diferentes interpretações do que é apropriado para o 
Conselho de Segurança cumprir seu mandato conferido pela Carta para manter a paz 
internacional e segurança. 

O relatório explora os temas nas seguintes seções: 

 A primeira seção analisa brevemente se o Conselho é um local apropriado para 
tratar de questões de segurança climática.  

 A segunda seção examina a Carta das Nações Unidas e a prática do Conselho de 
Segurança e da Assembleia Geral para orientação sobre o envolvimento do 
Conselho em questões de mudança climática e segurança.  

 A terceira seção descreve as maneiras pelas quais o Conselho tem se empenhado 
nessa questão nas reuniões e nos resultados formais. Também descreve os 
mecanismos institucionais que foram estabelecidos para ajudar o Conselho e as 
Nações Unidas de forma mais ampla a abordar as ameaças à segurança 
relacionadas ao clima de maneira mais consistente e impactante.  

 A quarta seção discute a dinâmica do Conselho de Segurança sobre mudança 
climática e segurança.  

 A quinta seção oferece algumas observações sobre a abordagem do Conselho às 
questões de clima e segurança e apresenta opções para o futuro. 

 O relatório termina com anexos resumindo a linguagem sobre mudança climática 
nos resultados do Conselho de Segurança e listando outros documentos 
relevantes. 

FONTE:https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/climate_security_2021.pdf 

 



 

Manual de Comunicação para os Serviços Veterinários 

Os Serviços Veterinários e seus interlocutores desempenham um papel crucial na 
proteção da sanidade e bem-estar animal. Diariamente controlam, detectam, notificam 
e atuam com rapidez diante de focos de doenças dos animais. Da mesma forma, 
elaboram e colocam em prática medidas relacionadas à proteção da sanidade e bem-estar 
dos animais, e redigem e emitem certificados veterinários internacionais. 

Para realizar essas missões, os técnicos dos Serviços Veterinários se baseiam em sua 
perícia e conhecimentos científicos, assim como na colaboração com as partes e o público 
interessados. Dessa maneira, os Serviços Veterinários se relacionam com os profissionais 
da saúde, os produtores, a sociedade civil, as comunidades locais, os meios de 
comunicação e demais partes que, em geral, estão pouco familiarizadas com as bases 
científicas que explicam a sanidade animal. 

FONTE:https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-
animal/programas-de-saude-animal/raiva-dos-herbivoros-e-
eeb/manualemportugues_fevereiro_12_02_2020.pdf 

Sétimo Plano Estratégico da OIE para o período 2021-2025 

FONTE:https://web.oie.int/downld/SG/2021/E_88SG_14.pdf  

 

 

Controlar os riscos globais para a saúde de forma mais 
eficaz 

No contexto da crescente globalização do comércio, o controle e a gestão dos riscos à 
saúde só podem ocorrer por meio da colaboração multissetorial; com sistemas de saúde 
bem estruturados e resilientes que priorizam a prevenção. 

Riscos globais para a saúde e os desafios de amanhã 

Doenças de origem animal transmissíveis ao homem, como gripe aviária , raiva , febre do 
Vale do Rift e brucelose , representam riscos mundiais para a saúde pública que devem 
ser prevenidos e controlados.  



Os patógenos de origem animal que não são transmissíveis ao homem, mas que têm forte 
impacto na produção de proteína animal, também não devem ser negligenciados, 
principalmente nos países em desenvolvimento. Na verdade, eles podem levar a perdas 
de produção e à redução da oferta de alimentos disponíveis, levando a sérios problemas 
de saúde pública causados pela escassez de alimentos e carências de proteínas. 

Esses riscos estão aumentando com a globalização do comércio , o aquecimento global e 
as mudanças no comportamento humano, todos os quais fornecem múltiplas 
oportunidades para os patógenos colonizarem novos territórios e evoluírem para novas 
formas. 

 

Prevenção e controle de patógenos animais em sua origem 

As últimas décadas nos mostraram que prevenir doenças em sua origem animal ainda é 
a forma mais eficaz e econômica de proteger as pessoas. Novos modelos são necessários 
para garantir a detecção precoce, prevenção e controle na interface humano-animal 
para reduzir a ameaça global persistente de doenças animais emergentes. Dada a 
complexidade dessas doenças e seu surgimento e disseminação em um mundo cada vez 
mais globalizado, é essencial encontrar estratégias eficazes para controlá-las em sua 
origem para reduzir seu impacto potencialmente devastador na saúde. Isso pode ser feito 
com base nos sucessos do passado, integrando novos métodos de controle e entrando em 
novas parcerias para reduzir ameaças futuras. 

Como resultado de suas atividades de definição de padrões para saúde e bem-estar 
animal    e porque seu mandato se concentra na transparência na saúde animal no 
mundo  , a OIE desempenha um papel crucial na prevenção e controle dos riscos globais 
para a saúde animal. 

Nesse contexto, a cooperação intersetorial em nível nacional, regional e global é uma 
parte fundamental para garantir o sucesso de nossos esforços. 



Por meio de suas ações, a OIE apoia fortemente iniciativas para ampliar a base científica 
da colaboração multissetorial positiva e para encontrar maneiras de colocar em prática 
o conceito de “Uma Saúde” no nível político e prático. 

FONTE:https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/ 

 

Sistema de Vigilância do Fator de Risco Comportamental 
(BRFSS) 

O Sistema de Vigilância do Fator de Risco Comportamental (BRFSS) é o principal sistema 
nacional de pesquisas telefônicas relacionadas à saúde que coleta dados estaduais sobre 
os residentes dos Estados Unidos a respeito de seus comportamentos de risco 
relacionados à saúde, condições crônicas de saúde e uso de serviços 
preventivos. Estabelecido em 1984 com 15 estados, o BRFSS agora coleta dados em todos 
os 50 estados, bem como no Distrito de Columbia e três territórios dos EUA. BRFSS 
completa mais de 400.000 entrevistas com adultos a cada ano, tornando-se o maior 
sistema de pesquisa de saúde conduzido continuamente no mundo. 

Ao coletar dados de risco de saúde comportamental em nível estadual e local, o BRFSS 
se tornou uma ferramenta poderosa para direcionar e desenvolver atividades de 
promoção da saúde. Como resultado, os usuários do BRFSS exigem cada vez mais dados 
e fazem mais perguntas na pesquisa. Atualmente, há um amplo patrocínio da pesquisa 
BRFSS, incluindo a maioria das divisões do Centro Nacional de Prevenção e Promoção da 
Saúde de Doenças Crônicas do CDC; outros centros CDC; e agências federais, como a 
Administração de Recursos e Serviços de Saúde, Administração sobre Envelhecimento, 
Departamento de Assuntos de Veteranos e Abuso de Substâncias e Administração de 
Serviços de Saúde Mental. 

Além disso, os países ansiosos por desenvolver sistemas de vigilância semelhantes 
solicitaram assistência técnica da equipe do BRFSS. 

Esses países incluem: 

 Austrália 
 Brasil 
 Canadá 
 China 
 Egito 
 Itália 
 Jordânia 



 Coreia do Sul 
 México 
 Nações do Caribe, e 
 Vietnã. 

FONTE:https://www.cdc.gov/brfss/about/index.htm 

 

Preparação para emergências de animais de fazenda 

Criar animais de fazenda pode trazer muita alegria e é uma ótima oportunidade de 
aprendizado para as famílias. No entanto, eles podem ter necessidades especiais quando 
se trata de preparação para emergências. Seus proprietários devem se certificar de que 
têm um plano antes que um desastre aconteça. 

Planeje com antecedência para manter os animais seguros 

Planeje com antecedência para manter seus animais seguros e saudáveis durante uma 
emergência. Pense em suas necessidades exclusivas ao criar um plano de ação de 
emergência. 

Cavalos 

Desde puxar um arado no campo de um fazendeiro até carregar um vaqueiro em campo 
aberto, os cavalos sempre tiveram um papel importante na sociedade. Hoje, os cavalos 
são geralmente considerados animais de companhia. Quase 2 milhões de famílias nos EUA 
relatam possuir um cavalo. (1) 

Planejar com antecedência para emergências é importante se você possui cavalos 
devido ao seu tamanho e necessidades de transporte. Não espere até que haja uma 
emergência para descobrir para onde você fará o transporte ou como cuidará de seus 
cavalos. 

 
A American Veterinary Medical Association sugere que os proprietários de cavalos tomem 
medidas de preparação para: 

 Identifique permanentemente cada cavalo com uma tatuagem, microchip, marca 
ou fotografia. Mantenha informações sobre a idade, sexo, raça e cor do seu cavalo 
com sua papelada importante . 



 Mantenha os cabrestos prontos para seus cavalos. Anexe uma etiqueta de 
bagagem com o nome do seu cavalo; seu nome, endereço de e-mail e número de 
telefone; e um segundo número de telefone de emergência para cada cabresto. 

 Colete e proteja registros veterinários, fotos de identificação e informações de 
saúde. Guarde esta importante papelada em um envelope impermeável. Guarde-o 
com outros papéis importantes de sua família em um local seguro e de fácil acesso. 

 Faça planos para rebocar seu cavalo durante uma emergência. Encontre alguém 
para ajudar a evacuar seus cavalos, se você não tiver seu próprio trailer ou espaço 
suficiente para eles. (2) 

Aves de quintal 

Criar aves domésticas é um passatempo cada vez mais popular. Muitas pessoas criam 
aves, como frango, patos, gansos, pintadas e perus, para ovos ou carne. Tome medidas 
para manter suas aves domésticas saudáveis, seguras e calmas durante uma emergência 
(2): 

 Mantenha ração e água suficientes para uma semana. Armazene os alimentos em 
uma área seca 60 cm acima do solo. 

 Tire fotos de seus pássaros para ajudar na identificação, caso eles escapem ou se 
percam. 

 Conclua um plano de ação de emergência que inclua as informações de contato do 
seu veterinário. 

 Tome medidas para proteger e à prova de intempéries sua gaiola forrando-a com 
jornais ou outro material de cama absorvente. Nunca traga aves para a cozinha, 
sala de jantar ou outras áreas onde os alimentos são manuseados ou consumidos. 

Gado 

Pecuária pode se referir a animais como cavalos, gado, ovelhas, cabras e porcos. Os 
proprietários de gado devem estar preparados para proteger seus rebanhos durante uma 
emergência. Ter um plano em vigor pode ajudá-lo a manter a calma  em caso de 
emergência. 

Planejamento de evacuação 

Se o seu plano de ação de emergência é evacuar com seus animais, use o tempo antes e 
entre os eventos para se preparar. Aja agora para obter alguma forma de identificação 
para cada animal, entre em contato com tratadores experientes que podem ajudar 
durante uma emergência e reúna comida e água suficientes para cada animal. (4) Tenha 
um plano de abrigo no local se a evacuação de seus animais não for é uma opção. 

Abrigando no lugar 



Embora os proprietários possam planejar a evacuação de emergência dos animais da 
fazenda, isso pode não ser possível. Você pode precisar decidir mover os animais para 
uma estrutura de proteção ou deixá-los pastar. (2) É uma decisão que depende do tipo de 
desastre e da quantidade de tempo que você tem para decidir. Os departamentos 
estaduais de agricultura e os serviços de extensão do condado podem ajudá-lo a planejar 
o futuro. 

Visite o site do CDC para obter mais informações sobre como preparar seus animais de 
estimação e outros animais para emergências. 

FONTE:https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2021/06/farm-animal-prep/  

FONTE:https://www.cdc.gov/prepyourhealth/planahead/index.htm 

 

Animais de grande porte e gado em desastres 

Existem considerações exclusivas para cavalos e outros animais durante um 
desastre. Preparar-se com antecedência e agir rapidamente são as melhores maneiras 
de manter você e seus animais - animais de estimação e gado - fora de perigo. Proteja 
toda a sua família em caso de emergência com os suprimentos adequados, informações 
veterinárias, identificação dos animais e um plano de evacuação que foi praticado. Se a 
ameaça é um furacão , um incêndio ou outro desastre, vidas podem depender de estar 
pronto. 

Planejamento para desastres 

 Monte um kit de evacuação (veja abaixo). 
 Desenvolva um plano de evacuação para todos os seus animais e pratique o plano. 
 Mantenha as instruções por escrito para chegar à sua casa perto do telefone. Isso 

ajudará você e outras pessoas a explicar às equipes de emergência exatamente 
como chegar até sua casa. 

 Identifique fontes alternativas de comida e água. Como as águas das enchentes 
são frequentemente contaminadas com esgoto e também podem representar um 
risco de contaminação química, os animais devem ser impedidos, tanto quanto 
possível, de acessá-los e de beber. 

 Ter geradores de reserva em boa manutenção e uma fonte de combustível para 
uso em operações de produção de alimentos e animais. 

 Mantenha os veículos bem conservados e cheios de gás. 
 Mantenha o dinheiro para emergências em mãos. (Lembre-se: caixas eletrônicos 

podem não funcionar.) 



 Se a evacuação for impossível, decida a opção de alojamento mais segura para 
seus animais, sabendo que a situação ainda é fatal. 

 Avalie a estabilidade e a segurança dos celeiros e outras estruturas, remova 
prontamente as árvores mortas e minimize os detritos nos campos e no ambiente 
imediato. 

 Se você mora em uma área sujeita a incêndios florestais, remova arbustos e 
mantenha um espaço defensável ao redor das estruturas. 

 Mantenha uma lista das espécies, número e localização de seus animais perto de 
seus suprimentos de evacuação e observe os esconderijos favoritos dos 
animais. Isso economizará um tempo precioso de resgate. 

Identificação equina 

 microchip 
 tatuagem 
 etiqueta cabresto 
 colarinhos de pescoço 
 faixa de perna 
 marca 
 clipe de crina 
 etiqueta de bagagem trançada na cauda ou crina 
 informações raspadas no cabelo do animal 
 creiom de marcação de gado, tinta spray não tóxica, não solúvel em água ou 

marcadores não solúveis em água para escrever no lado do animal 
 marcador permanente para marcar cascos 

Identificação de gado 

 corrente de pescoço 
 entalhes de orelha 
 faixa de perna 
 marca de orelha 
 marca 
 lápis de cera para marcação de gado, tinta spray não tóxica e não solúvel em água 

ou marcadores para escrever no lado do animal 
 entalhe de vime 
 tatuagem de orelha 
 etiqueta traseira ou cauda 

Evacuando animais grandes 

A evacuação de equinos e animais pode ser um desafio. Desenvolva um plano de 
evacuação com antecedência e certifique-se de que os animais estão familiarizados com 



o carregamento em um trailer. Localize e pré-organize um local de evacuação para seus 
animais fora de sua área imediata. Os sites possíveis incluem: 

 faculdades de veterinária ou concessão de terras 
 pistas de corrida 
 mostrar motivos 
 pastagens 
 estábulos 
 recinto de feiras 
 centros equestres 
 currais de gado 
 pátios de estocagem ou instalações de leilão 
 outras instalações de embarque 

Se você não tiver reboques suficientes para transportar rapidamente todos os seus 
animais para um local de evacuação, entre em contato com vizinhos, transportadores 
locais, fazendeiros, produtores ou outros fornecedores de transporte para estabelecer 
uma rede de recursos disponíveis e confiáveis que possam fornecer transporte no caso 
de um desastre. 

Se a evacuação de cavalos / gado for impossível, realoque-os para o local mais seguro 
possível com base no tipo de desastre iminente e no ambiente, sabendo que a situação 
pode ser fatal. Certifique-se de que eles tenham acesso a feno ou outra fonte de alimento 
adequada e segura, bem como água limpa e a área de estar mais segura possível, 
incluindo terreno elevado acima do nível da inundação. Não confie em sistemas de rega 
automáticos, pois pode haver perda de energia. 

A decisão de deixar seus cavalos / gado no campo ou no celeiro deve ser baseada nos 
riscos de ferimentos resultantes do desastre e do ambiente imediato durante o 
desastre. Os fatores a serem considerados incluem a estabilidade do celeiro, o risco de 
inundações e a quantidade de árvores e detritos nos campos. Se o tempo permitir, prenda 
ou remova todos os objetos externos que podem se transformar em detritos perigosos. 

Kit de evacuação de equinos e gado 

 Abastecimento de ração, suplementos e água para 7 a 10 dias 
 Bandanas (para usar como vendas) 
 Pilhas (lanterna, rádio) 
 Cobertores 
 Cópias de registros veterinários e comprovante de propriedade 
 Cabeçada de algodão 
 Fita adesiva 
 Lista de contatos de emergência 



 Kit de primeiros socorros (ver sugestões de itens na Salvando a família 
inteira brochura) 

 Lanterna 
 Spray para voar 
 Pincéis de aliciamento 
 Luvas pesadas (couro) 
 Faca de casco 
 Pinças de casco 
 Picareta 
 Raspador de casco 
 Instruções 

o Dieta: registre a dieta de seus animais. 
o Medicamentos: liste cada animal separadamente e, para cada 

medicamento, inclua o nome do medicamento, a dose e a 
frequência. Fornece informações de contato veterinário e farmacêutico 
para recargas. 

 Faca (afiada, multifuncional) 
 Envoltórios de perna e edredons de perna 
 Mapas de área local e rotas de evacuação alternativas, além de GPS (em caso de 

fechamento de estradas) 
 Cabrestos e cordões que não são de náilon (couro / algodão) 
 Nariz chumbo 
 Toalhas de papel 
 Latas de lixo de plástico com tampa (podem ser usadas para armazenar água) 
 Painéis portáteis de gado 
 Rádio (solar, manivela e / ou bateria) 
 Corda ou laço 
 Pá 
 Lonas 
 Sacos de lixo 
 Contração muscular 
 Baldes de água 
 Chicote / picada 
 Cortadores de arame 

Evacuando aves de quintal 

Certifique-se de incluir pássaros em seus planos de desastre . Caixas / galpões de plástico 
para transporte de aves funcionam bem para o transporte de galinhas se a evacuação for 
necessária. O interior dos veículos deve ser aquecido no inverno ou resfriado no verão 
antes do transporte das aves. 



Transfira as aves para um alojamento mais adequado o mais rápido possível para facilitar 
a alimentação e o abastecimento de água. Forre as caixas ou gaiolas com aparas ou outro 
material absorvente para facilitar a limpeza. No local de evacuação, guarde as aves longe 
de áreas barulhentas e outros bandos e proteja-as do clima e de predadores. 

Kit de evacuação de aves domésticas 

 As faixas nas pernas com um número de telefone de emergência e fotos de 
pássaros podem ajudar a identificá-los se escaparem ou se perderem. 

 Alimente e dê água por 7 a 10 dias. Pacotes de vitaminas e eletrólitos (pacotes de 
estresse) podem ajudar a aliviar o estresse. 

 Comedouros e bebedouros suficientes para o número de pássaros. 
 Detergente, desinfetante, luvas e outros materiais de limpeza para a limpeza de 

gaiolas. 
 Alimentadores e bebedores. 
 Material de cama absorvente extra (os jornais podem funcionar temporariamente) 

para revestir gaiolas ou gaiolas temporárias. 
 Se for evacuar pintinhos, considere suas necessidades especiais (calor, comida, 

equipamento). 

 Contatos adicionais para proprietários de equinos e gado 

 Veterinário estadual 
 Faculdades veterinárias estaduais ou faculdades agropecuárias com concessão de 

terras 
 Estábulos / fazendas privadas 
 Escritório de extensão do condado; especialmente importante para proprietários 

de gado 
 Inspetor de marca, se aplicável 
 Associações de gado estaduais e municipais 
 Pistas de corrida 
 Fairgrounds 
 Mostrar motivos 
 Currais 
 Centros equestres 
 Caminhões locais ou vizinhos para ajudar no transporte 
 Distribuidor de ração 
 American Association of Equine Practitioners  
 Associação Americana de Praticantes de Bovinos 
 Associação Americana de Pequenos Ruminantes Praticantes 
 Associação Americana de Veterinários de Suínos 
 USDA-APHIS Diretor Distrital / Subdiretor 
 Coordenador de Emergências do USDA-APHIS 



FONTE:https://www.avma.org/resources/pet-owners/emergencycare/large-animals-and-livestock-
disasters 

 

Prepare seus animais de estimação para desastres 

Seus animais de estimação são um membro importante da família, portanto, precisam 
ser incluídos no plano de emergência da família. Para se preparar para o inesperado, 
siga estas dicas com seus animais de estimação em mente: 

1. Faça um plano. 
2. Construa um kit de emergência. 
3. Fique informado. 

Faça um plano 

Se você tem um plano para você e seus animais de estimação, provavelmente encontrará 
menos dificuldade, estresse e preocupação quando precisar tomar uma decisão durante 
uma emergência. Se as autoridades locais pedirem que você evacue, isso significa que 
seu animal de estimação também deve evacuar. Se você deixar seus animais de 
estimação para trás, eles podem acabar perdidos, feridos ou pior. 

Coisas a incluir em seu plano: 

 Tenha um plano de evacuação para o seu animal de estimação. Muitos abrigos 
públicos e hotéis não permitem a entrada de animais de estimação. Conheça um 
lugar seguro onde você possa levar seus animais de estimação antes que desastres 
e emergências aconteçam. 

 Desenvolva um sistema de camaradagem. Planeje com vizinhos, amigos ou 
parentes para garantir que alguém esteja disponível para cuidar ou evacuar seus 
animais de estimação se você não puder fazer isso. 

 Faça um microchip em seu animal de estimação . Certifique-se de manter seu 
endereço e número de telefone atualizados e incluir informações de contato para 
um contato de emergência fora de sua área imediata. 

 Entre em contato com o escritório de gerenciamento de emergência local, abrigo 
de animais ou escritório de controle de animais para obter conselhos e 
informações adicionais se você não tiver certeza de como cuidar de seu animal de 
estimação em caso de emergência. 

FONTE:https://www.ready.gov/pets 



FONTE:https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-06/ready_pet-preparedness-flyer.pdf 

 

Inundações catastróficas destacam a fraca preparação da 
Alemanha para desastres 

Por Florian Gathmann , Hubert Gude , Christoph Hickmann , Christiane Hoffmann , Martin 
Knobbe , Philipp Kollenbroich , Roman Lehberger , Marcel Rosenbach , Jonas 
Schaible e Christoph Seidler 

Mas quais são as consequências desses avisos de clima severo? É aí que termina a 
responsabilidade do DWD. “Não temos o conhecimento local para derivar ações da 
previsão do tempo”, explica o escritório federal. Esses 200 litros de chuva, diz, teriam um 
impacto muito diferente em áreas baixas do que em cadeias de montanhas baixas com 
muitos declives. 

É aqui que o problema começa. Os estados alemães, e em muitos casos os distritos 
locais, são responsáveis pela gestão de desastres, e são eles que deveriam ter traduzido 
o que as previsões dos meteorologistas significam no terreno. 

As velhas sirenes eram difíceis de ouvir através das novas janelas de vidro duplo que 
haviam sido instaladas nas residências, e elas estavam totalmente ausentes nas áreas 
recém-desenvolvidas. A Guerra Fria já havia acabado e o governo federal declarou que 
as sirenes eram supérfluas. Os municípios foram informados que poderiam continuar a 
operá-los, mas apenas às suas próprias custas. Muitos decidiram contra isso e, no final das 
contas, grande parte do sistema foi desmontado sem ser substituído por uma nova 
tecnologia. 

Pode haver aplicativos agora para alertar o público, mas também existem muitos 
problemas. Em vez de uma solução centralizada, várias existem em paralelo. 

FONTE:https://www.spiegel.de/international/germany/left-to-their-own-defenses-catastrophic-flooding-
spotlights-germany-s-poor-disaster-preparedness-a-b3821147-97d2-4f23-951c-0206bd9ff9b2 

 

 

 

 



 

Casas alemãs afetadas por enchentes enfrentam prêmios 
mais elevados à medida que os riscos climáticos 
aumentam 

 Menos da metade dos proprietários alemães têm cobertura contra enchentes. 
 Prêmios mais altos vistos como mudanças climáticas causam inundações. 
 Famílias não seguradas em risco de endividamento para financiar a limpeza. 

Por Arthur Neslen 

"Os prêmios de risco de mercado devem ser equilibrados com o risco subjacente", disse 
Ernst Rauch, da Munich Re, acrescentando que prêmios mais altos provavelmente 
ocorrerão dois anos após a enchente que matou 191 pessoas na Alemanha e na Bélgica. 

"Impulsionado pela mudança da situação de risco, é quase uma 'obrigação' para manter 
um esquema de seguro sustentável a longo prazo", disse Rauch, cientista-chefe do clima 
da seguradora, à Thomson Reuters Foundation. 

Muitos outros proprietários de casas poderiam ser forçados a assumir dívidas para reparar 
os danos: menos da metade das famílias alemãs têm cobertura de seguro contra 
inundações específico, mesmo com a mudança climática causando inundações mais 
frequentes e severas, de acordo com a Munich Re. 

Em toda a Europa, cerca de  65% das perdas econômicas de desastres naturais não 
foram seguradas em 2019, disse a Autoridade Europeia de Seguros e Pensões 
Ocupacionais, e a devastação das últimas inundações deu ímpeto a reformas. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210723171212-doc4v/ 

 

O clima mundial e relatório de segurança de 2021 

O relatório revela que o ritmo e a intensidade crescentes dos perigos climáticos irão 
sobrecarregar os serviços militares e de segurança em todo o mundo, já que são 
chamados a responder às crises impulsionadas pelo clima, ao mesmo tempo que 
enfrentam ameaças climáticas diretas à sua própria infraestrutura e prontidão. Os 
autores também apelam às instituições de segurança em todo o mundo para atuarem 



como “vozes de liderança pedindo uma redução significativa das emissões de gases de 
efeito estufa, dados os avisos recentes sobre as implicações catastróficas das mudanças 
climáticas na segurança em cenários climáticos plausíveis”. 

Os autores do relatório identificam oportunidades para aumentar a segurança 
internacional “à prova do clima”, incluindo como tirar proveito da liderança renovada dos 
Estados Unidos na ação climática e aproveitar o ímpeto de segurança climática da UE e da 
OTAN. O relatório inclui ferramentas novas e aprimoradas para lidar com a segurança 
climática - incluindo uma nova metodologia de risco para rastrear a mudança nos riscos 
climáticos globais e uma avaliação das novas práticas para enfrentar esses riscos, em 
entidades de defesa, diplomáticas e de desenvolvimento. 

FONTE:https://imccs.org/wp-content/uploads/2021/06/World-Climate-and-Security-Report-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 


