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Campinas é 1º lugar em prêmio da Fiocruz sobre monitoramento da fauna
Município ganhou em Equipes/Unidade de Saúde, Ambientes do prêmio 10+Colaboradores do
SISS-Geo. APA também foi destaque

Trabalho conjunto e intersetorial também garantiu vitória de Campinas

Elen Fagundes- UVZ, Sidnei Furtado -DC, Daiane Cristina Morato -Coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças

Campinas é a primeira colocada na categoria Equipes/Unidade de Saúde, Ambiente e outros
Órgãos na edição 2021 do prêmio “10+ Colaboradores do SISS-Geo”, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde. A premiação foi oficializada na tarde desta
terça-feira, 29 de março, em um evento on-line. O município também foi destaque na categoria Unidades de Conservação, com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas
alcançando o sétimo lugar entre os dez homenageados.
O SISS-Geo é um sistema de informação em saúde desenvolvido pela Fiocruz para o monitoramento da fauna silvestre e a vigilância de emergências de zoonoses e conservação da
biodiversidade, que tem como base a participação da sociedade e órgãos parceiros. É uma
forma de monitorar “eventos sentinelas”, que alertam para a circulação de doenças que têm
os animais como hospedeiros, como a febre amarela, por exemplo.
O prêmio tem como objetivo reconhecer e agradecer aos colaboradores do programa. Campinas se destacou por sua cooperação e articulação entre Defesa Civil, Secretaria Municipal
de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) e Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), e voluntários.
O prefeito Dário Saadi participou da cerimônia pela internet, do Salão Azul do Paço Municipal,
recebendo o prêmio ao lado do secretário municipal de Saúde, Lair Zambon; da diretora do
Devisa, Andrea von Zuben; do secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes e do diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. “Considero
de extrema importância que os municípios estejam engajados e preparados para a antecipação de cenários de emergências, especialmente as emergências em saúde pública”, destacou o prefeito.
Ao apresentar os premiados na categoria Equipes/Unidade de Saúde, Ambiente e outros
Órgãos, do prêmio “10+ Colaboradores do SISS-Geo”, Dário Saadi também frisou o trabalho
feito no município. “Campinas, através da visão estratégica da Defesa Civil e da possibilidade
de agregar a Unidade de Vigilância de Zoonoses do Devisa, encontrou uma oportunidade no
SISS-Geo para desenvolvimento de competências, apoiada pela Fiocruz, na temática das
emergências em saúde pública por meio da observação e monitoramento da fauna silvestre,
como fator preditivo da avaliação das zoonoses e antecipação de cenários”, disse.
O secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, elogiou o trabalho local das equipes da
Vigilância Sanitária, do Devisa e UVZ, coordenado com as outras secretarias municipais. “É
importante monitorar os ‘eventos sentinelas’ para a Saúde e contar com a plataforma
SISS-Geo para a gestão de possíveis emergências. É o perfil de Campinas, o que Campinas
quer ser neste quesito”, disse.
Registros em destaque
A coordenadora da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz,
Marcia Chame, responsável pela plataforma SISS-Geo, contou que o destaque de Campinas
como vencedora na Categoria Equipes/Unidades de Saúde, Ambiente e outros órgãos de Campinas em 2021 também é relevante porque os voluntários incluíram o maior número de registros no período avaliado, quando comparado com outros participantes.
“Para nós, a iniciativa de Campinas é da maior importância, pela competência dos técnicos
envolvidos e pela visão estratégica e de futuro de ações em curso entre a Defesa Civil com a
UVZ. O treinamento compartilhado das equipes, o fluxo de informação estabelecido e a inte-

gração da sociedade civil no monitoramento da fauna, e a vigilância de zoonoses, trazem
dados de qualidade e alertas precoces que são os elementos centrais para o planejamento e
execução de políticas públicas, e fortalecem nossa capacidade de gerar modelos cada vez
mais robustos de previsão de doenças. Além do mais, construímos a confiança entre nossas
equipes e amigos”, declarou Marcia Chame.
De 14 de abril de 2021 a 28 de março de 2022, foram feitos 955 registros de animais encontrados em Campinas pelos participantes locais.
Na categoria Equipes/Unidade de Saúde, Ambiente e outros Órgãos, o primeiro lugar ficou
com Campinas Cidade Resiliente; o segundo lugar foi para o Centro de Controle de Zoonoses
de Florianópolis, Santa Catarina; e o terceiro para a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância
Sanitária de Ubaí, Minas Gerais.
Destaque para a APA
O destaque de Campinas como a sétima colocada na categoria Unidades de Conservação, com
a Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas, também foi comemorado pelo secretário do
Verde, Rogério Menezes. Durante a entrega da premiação on-line, ele destacou a importância
da transversalidade e do trabalho conjunto entre vários setores para o desenvolvimento de
uma “saúde única”.
A premiação completa em todas as categorias da edição 2021 do prêmio “10+ Colaboradores
do SISS-Geo” pode ser acessada em:
https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/fiocruz-divulga-os-10-colaboradores-do-siss-geo.
Campinas é parceira da Fiocruz no projeto desde 2020 com diversas atividades em conjunto.
Para a Fundação, o município é exemplo de engajamento e um multiplicador da experiência
para outros municípios do País.
O SISS-Geo pode ser usado para registrar on-line ou off-line observações sobre a fauna. Está
disponível para celulares Android. A alimentação do banco de dados é feita pelos próprios
usuários, que postam a foto e aspectos sobre os animais silvestres encontrados.
Técnicos da Defesa Civil e da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas começaram a
empregar o SISS-Geo na operação estiagem de 2021. O município foi pioneiro no projeto no
Estado de São Paulo. A primeira região monitorada foi a de Sousas e Joaquim Egídio.
Desde o início do projeto, cem pessoas já foram capacitadas para uso do SISS-GEO em Campinas. Entre os participantes estão servidores da Defesa Civil e das Unidade de Vigilância de
Zoonoses, membros do Comitê de Arboviroses, funcionários de parques de Campinas e cidadãos da comunidade. Além da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas também promove as capacitações.
O último treinamento foi em 17 de março, para moradores e funcionários do Condomínio Colinas do Atibaia, localizado em uma área de preservação ambiental. Foi a primeira vez que a
capacitação foi oferecida à comunidade.
FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43842

Fiocruz premia destaques do ano na vigilância ambiental
Entre os profissionais premiados estão trabalhadores das áreas da saúde, do meio ambiente,
da defesa civil e outros. Conheça os premiados e premiadas, as equipes e as unidades de
conservação.
A vice-presidente interina de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Patricia
Canto, que representou a presidente da Fundação no evento, disse que a iniciativa contribui
decisivamente para o sistema nacional de vigilância em saúde humana e também da fauna e
da flora e para as boas práticas do desenvolvimento sustentável, além de estar totalmente
alinhada aos ODS da Agenda 2030. A coordenadora da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio
Ambiente (Obsma) da Fiocruz, Cristina Araripe, que está à frente do projeto Mulheres e Meninas na Ciência, apresentou as vencedoras da categoria Mulheres Colaboradoras. Cristina
disse que “a iniciativa Siss-Geo renova o compromisso e o diálogo da Fiocruz com a sociedade,
valorizando o papel e o protagonismo crescente das mulheres na ciência”. Ela lembrou que a
Fiocruz tem, no momento, a primeira mulher presidindo a instituição em 122 anos de história.
O coordenador-geral de Arboviroses da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde, Cássio Peterka, também participou da premiação. Ele apresentou os premiados na
categoria Profissionais de Saúde, Ambiente e outros Órgãos. “O Siss-Geo, além de toda a
inovação tecnológica que traz, representa a integração da academia com a comunidade e os
serviços de saúde. A plataforma é uma saudável renovação na forma da vigilância atuar,
saindo da visão antropocêntrica”.
Marcia Chame ressaltou que os voluntários do Siss-Geo cumprem um trabalho de imensa
relevância, já que em suas comunidades e unidades de conservação de um país tão grande
estão atentos à emergência de zoonoses e ajudam o trabalho dos órgãos competentes. “O
Siss-Geo é uma ferramenta que permite a qualquer pessoa, ainda que seja moradora de um
local remoto e tenha baixa escolaridade, registrar os dados que posteriormente serão verificados e avaliados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais de Saúde. É a ciência
cidadã”.
Na ocasião também foi premiado o guia de montanha Pheterson Godinho. Ele atua no acompanhamento de grupos de pesquisa e na implantação de trilhas em diversas unidades de conservação, somando 1.564 registros no sistema. Godinho recebeu o prêmio na categoria especial Embaixador do Siss-Geo, que premia o colaborador que acumula ao longo dos anos mais
de mil registros no sistema.
O primeiro colocado na categoria Equipes/Unidade de Saúde, Ambiente e outros Órgãos foi
o município de Campinas, por meio de sua Defesa Civil e Secretaria de Saúde. A cidade
também foi destaque na categoria Unidades de Conservação, com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas ficando em sétimo lugar entre os dez homenageados.
Segundo o prefeito de Campinas, Dário Saadi, que participou da cerimônia pela internet e
apresentou todos os demais premiados dessa categoria, “é de extrema importância que os
municípios estejam engajados e preparados para a antecipação de cenários de emergências,
especialmente as emergências em saúde pública. Campinas encontrou uma oportunidade no
Siss-Geo para desenvolvimento de competências, sendo apoiada pela Fiocruz, na temática

das emergências em saúde pública por meio da observação e monitoramento da fauna silvestre, como fator preditivo da avaliação das zoonoses e antecipação de cenários”.
Para a coordenadora Marcia Chame, responsável pela plataforma Siss-Geo, o destaque de
Campinas como vencedora na categoria Equipes/Unidades de Saúde, Ambiente e outros
Órgãos é relevante porque os voluntários incluíram o maior número de registros no período
avaliado, quando comparado com outros participantes. “A iniciativa de Campinas é da maior
importância, pela competência dos técnicos envolvidos e pela visão estratégica e de futuro de
ações em curso entre a Defesa Civil com a Unidade de Vigilância de Zoonoses. O treinamento
compartilhado das equipes, o fluxo de informação estabelecido, a integração da sociedade no
monitoramento da fauna e a vigilância de zoonoses trazem dados de qualidade e alertas precoces, que são os elementos centrais para o planejamento e execução de políticas públicas, e
fortalecem a capacidade de gerar modelos cada vez mais robustos de previsão de doenças”,
observou Marcia. O município também teve destaque na categoria Unidades de Conservação
com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas, que ficou com o sétimo lugar.
Marcia Chame ressaltou que a ferramenta Siss-Geo possibilita que a sociedade conheça a
relação entre a saúde silvestre e a saúde das pessoas e repensem a forma de viver. “A conservação da biodiversidade pode trazer melhorias para a saúde, modificar o processo de transmissão de doenças e mitigar os impactos da degradação ambiental, que fazem com que algumas doenças reapareçam. As informações inseridas no aplicativo são analisadas por pesquisadores, que relacionam as ocorrências com diversos dados de infraestrutura socioambiental, modificações ambientais, mudanças climáticas e do uso da terra”.
O Siss-Geo é um sistema de informação em saúde desenvolvido pela Fiocruz para o monitoramento da fauna silvestre e a vigilância de emergências de zoonoses e conservação da biodiversidade, que tem como base a participação da sociedade e órgãos parceiros. É uma forma
de monitorar “eventos sentinelas”, que alertam para a circulação de doenças que têm os
animais como hospedeiros, como a febre amarela, por exemplo. O aplicativo Siss-Geo pode
ser usado para registrar on-line ou off-line observações sobre a fauna e está disponível para
celulares Android. A alimentação do banco de dados é feita pelos próprios usuários, que
postam a foto e aspectos sobre os animais silvestres encontrados. O prêmio tem como objetivo
reconhecer e agradecer aos colaboradores do programa.
FONTE:https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-premia-destaques-do-ano-na-vigilancia-ambiental#:~:text=Compartilhar%3A,no%20mo
nitoramento%20de%20animais%20silvestres.

Defesa Civil participa de encontro sobre Atendimento a Emergências
Evento foi realizado no município de Jaguariúna (SP) e reuniu órgãos que fazem parte do
Sistema Estadual de Emergências

A Defesa Civil de Campinas marcou presença nesta quinta-feira, dia 31 de março, no 3º
Encontro regional sobre o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências (SEAE), no Centro
Cultural de Jaguariúna (SP). O evento foi direcionado a agentes da Defesa Civil, bombeiros e
brigadistas e contou com palestras, treinamento e simulado.
De acordo com o 1° Tenente PM Leonardo Henrique Simões Matos, do 7º Grupamento de
Bombeiros, o encontro foi uma oportunidade para que os órgãos que integram o sistema
possam estar juntos, "trocar experiências e passar por treinamento, alinhando a doutrina de
atendimento a urgências no Estado”, contou.
O diretor da Defesa Civil de Campinas e coordenador regional da área na região, Sidnei Furtado, foi um dos palestrantes do evento. Segundo ele, a "integração entre a Defesa Civil e o
Corpo de Bombeiros é fundamental e deve ocorrer nos momentos de normalidade".
O encontro também teve a presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, além do secretário municipal de Segurança Pública, Edgard Mello do Prado Filho, e da diretora da Defesa
Civil de Jaguariúna, Fernanda Tesche.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43874

Campinas promove capacitação sobre resiliência à cidade Águas de São Pedro
Evento foi realizado na Sala de Resiliência em Campinas. Município aderiu à Iniciativa Construindo Cidades Resilientes.

Prefeito de Águas de São Pedro, João Victor Barbosa
Gestores da cidade de Águas de São Pedro (SP) participaram de uma capacitação em Campinas nesta sexta-feira, dia 1º de abril. O evento foi promovido pela Defesa Civil e teve o intuito
de auxiliar a cidade na adesão à iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030). O
prefeito de Águas de São Pedro, João Victor Barbosa, veio a Campinas para participar da reunião que foi realizada na Sala de Resiliência.
Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o intuito foi “mostrar aos profissionais os passos para aderir, desenvolver e implantar a iniciativa”. Entre as orientações
passadas estão a identificação de riscos de desastres até a implantação de estratégias para
minimizar os efeitos que esses riscos possam causar na população.
A MCR2030 visa assegurar que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. No dia 12 de janeiro, Campinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação
Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR). Campinas já auxiliou dezenas de cidades a aderirem à Campanha.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43886

Entrega de viatura a Prefeitura de Pinhalzinho

Prefeito José Luiz de Oliveira da cidade Pinhalzinho, apresenta a viatura recebida do governo
do Estado de São Paulo.

O Coordenador Regional de Defesa Civil, Sidnei Furtado e a Coordenadora Ajunta de Bragança
Paulista ,Leila Cavallaro estiveram visitando a cidade de Pinhalzinho no último dia 31 de
março de 2022.

FGV apresenta resultados do projeto Dados à Prova d’Água em evento

Sidnei Furtado, Coordenador Regional e Alexandre Lucas ,Secretário Nacional de Defesa Civil, participam do
debate de abertura do evento

O Centro de Estudos de Administração Pública e Governo (CEAPG) da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) realizado no dia 30 de
março, às 9h, um evento presencial e online para divulgar os resultados do projeto Dados à
Prova d’Água. O objetivo é compartilhar todo o trabalho e conhecimento feito durante os três
anos do projeto. O evento será realizado no Salão Nobre da FGV EAESP (Rua Itapeva 432 - 4º
andar).
O projeto Dados à Prova d’Água é uma parceria da FGV com as universidades de Warwick e
Glasglow (Reino Unido), Heidelberg (Alemanha) e com o Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), sob coordenação do Belmont Forum, um consórcio
internacional do qual participa a FAPESP. As ferramentas serão apresentadas especialmente
para dois públicos: Defesa Civis e professores / gestores da Rede Pública de Educação.
FONTE:https://portal.fgv.br/noticias/fgv-apresenta-resultados-projeto-dados-prova-dagua-evento

Reunião do Eixo de Saúde Única

Reunião do Eixo Saúde Única do Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses - Campinas, realizada no dia 28 de março na Sala de Resiliência a Desastres da Defesa Civil no Paço
Municipal.
Conceito de Saúde Única
A Saúde Única representa uma visão integrada, que considera a indissociabilidade entre
saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. O conceito foi proposto por organizações
internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial da Saúde
Animal (OIE) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), reconhecendo que existe um vínculo muito estreito entre o ambiente, as doenças em animais e a
saúde humana.
As interações entre humanos e animais ocorrem em diversos ambientes e de diferentes
maneiras. Essas interações podem ser responsáveis pela transmissão de agentes infecciosos
entre animais e seres humanos, levando à ocorrência de zoonoses. Segundo a OIE, cerca de
60% das doenças humanas têm em seu ciclo a participação de animais, portanto, são zoonóticas, assim como 70% das doenças emergentes e reemergentes.
A conceito Saúde Única define políticas, legislação, pesquisa e implementação de programas,
em que múltiplos setores se comunicam e trabalham em conjunto nas ações para a diminuição de riscos e manutenção da Saúde. Essa integração pode contribuir para a eficácia das
ações em Saúde Pública, com redução dos riscos para a saúde global.
FONTE:https://dengue.campinas.sp.gov.br/comite-gestor-arboviroses
FONTE:https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/folder-saude-unica.pdf

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente se une a aliança
para implementar a abordagem Saúde Única
Parceria reforçada visa acelerar estratégia coordenada sobre saúde humana, animal e ecossistêmica
O trabalho para enfrentar os desafios da saúde humana, animal e ecossistêmica usando
uma abordagem mais integrada teve um progresso significativo no ano passado, disseram
líderes de três organizações internacionais que cooperam nesses setores, ao expandirem
seu grupo para incluir um quarto órgão, a ONU. Programa de Meio Ambiente (PNUMA).
Em sua reunião executiva anual desta semana, a Parceria Tripartite para Saúde Única, que
reúne a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), tornou-se formalmente o Quadripartite ao assinar um Memorando de Entendimento com o PNUMA.
A abordagem One Health visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde das pessoas,
animais, ecossistemas e do meio ambiente em geral. Mobiliza vários setores, disciplinas e
comunidades para trabalharem juntos para promover o bem-estar e enfrentar as ameaças à
saúde e aos ecossistemas. E aborda a necessidade coletiva de água limpa, energia e ar,
alimentos seguros e nutritivos, ação sobre as mudanças climáticas e contribuição para o desenvolvimento sustentável.
“Estamos mais fortes com a adesão do PNUMA ao Tripartite, disse o diretor-geral da FAO, QU
Dongyu, acrescentando: “O PNUMA já está ativo em áreas relevantes do trabalho tripartite”. O
Memorando de Entendimento observa que o PNUMA “define a agenda ambiental e promove a
implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável dentro do
sistema da ONU e atua como um defensor oficial do meio ambiente global”.
O trabalho da aliança recém-expandida se concentrará em um Plano de Ação Conjunto de
Saúde Única, que inclui seis linhas de ação principais: aumentar a capacidade dos países de
fortalecer os sistemas de saúde sob uma abordagem de Saúde Única; reduzir os riscos de
epidemias e pandemias zoonóticas emergentes ou ressurgindo; controlar e eliminar doenças
endêmicas zoonóticas, tropicais negligenciadas ou transmitidas por vetores; fortalecimento
da avaliação, gestão e comunicação dos riscos de segurança alimentar; conter a pandemia
silenciosa de resistência antimicrobiana (RAM) e integrar melhor o meio ambiente na abordagem One Health.
Planejar a implementação o principal desafio
Quando a FAO entregou a presidência rotativa do secretariado à OMS, o Diretor-Geral Qu
observou o progresso substancial do ano passado nos esforços para desenvolver coletivamente o plano de ação e acrescentou: "Agora o desafio é a implementação: como traduzimos
nosso trabalho no terreno para apoiar nossos membros? E como mobilizamos mecanismos
de financiamento e financiamento para apoiar o Plano de Ação Conjunto?”
Em seu discurso de abertura, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse:
“Precisamos construir uma estrutura de governança One Health mais abrangente e coordenada em nível global. Precisamos de uma força de trabalho forte, vontade política comprome-

tida e investimento financeiro sustentado. Precisamos desenvolver uma maneira mais proativa de comunicação e engajamento entre setores, disciplinas e comunidades para provocar a
mudança de que precisamos.”
Monique Eloit, Diretora Geral da OIE, reconheceu o marco chave do MoU com o PNUMA,
dizendo: “Hoje, estou particularmente satisfeito que nossa colaboração tripartite seja expandida para incluir o PNUMA como um parceiro igualitário. Seu mandato, experiência e redes
fornecerão uma importante contribuição para o avanço da One Health. Este novo capítulo em
nossa parceria nos tornará mais fortes e mais preparados para servir nossos membros e
enfrentar os desafios globais de saúde”.
A Diretora Executiva do PNUMA, Inger Andersen, disse: “O que é evidente para todos os envolvidos no One Health é que nenhum setor pode resolver sozinho os muitos problemas que
enfrentamos. Para garantir a saúde humana, animal e ambiental – para garantir o futuro
deste planeta – precisamos de mais colaboração e parcerias. Precisamos estar juntos e
trabalhar juntos se quisermos prosperar juntos. O PNUMA, como o mais novo membro pleno
da Aliança, está pronto para fazer sua parte como um parceiro igual.”
Maior conscientização sobre a One Health
À medida que o mundo entra no terceiro ano da pandemia de COVID-19, com um custo estimado de US$ 8 a 16 trilhões, há uma maior conscientização e amplo reconhecimento da importância da One Health como uma abordagem viável, sustentável e de longo prazo. E agora
também está firmemente ancorado na agenda global, do G7 e G20 à Cúpula de Sistemas
Alimentares da ONU . Para apoiar uma Coalizão de Saúde Única global, um Compromisso de
Saúde Única foi registrado na Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, com o objetivo de
criar engajamento em todos os setores, disciplinas e todos os níveis da sociedade. Este compromisso ajudará a moldar os caminhos nacionais de transformação dos sistemas agroalimentares como parte do acompanhamento da Cúpula.
No ano passado, a Tripartite também implementou uma série de outras iniciativas sobre a One
Health, incluindo a resistência antimicrobiana. O Painel de Especialistas de Alto Nível da One
Health teve um importante papel de consultoria científica. As Plataformas Regionais One
Health foram fortalecidas e novas foram iniciadas para compartilhar informações e melhores
práticas. Progressos importantes também foram feitos no estabelecimento de um Quadro
Conjunto sobre RAM, um Grupo de Líderes Globais sobre RAM, e no trabalho para uma Plataforma de Parceria Multissetorial de RAM, mobilizando recursos e ações para combater a
resistência antimicrobiana que ameaça a vida de milhões. Essas conquistas refletem a cooperação bem-sucedida entre o Tripartite e o PNUMA, que agora atingiu um novo marco importante com a assinatura de um acordo formal de colaboração.
FONTE:https://www.who.int/news/item/18-03-2022-un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach

Um Plano de Ação Conjunto de Saúde (Projeto)
FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/public-consultation/online-consultation-one-health-joint-plan-of-ac
tion.pdf?sfvrsn=9b7f544d_7

Construir resiliência a vulnerabilidades, choques e estresses
A Cúpula dos Sistemas Alimentares (Food Systems Summit, ou FSS, na sigla em inglês) será
realizada em setembro de 2021, durante a semana de Alto Nível da Assembleia Geral das
Nações Unidas. Será precedida de uma pré-Cúpula, a realizar-se em Roma, entre os dias
26-28 de julho de 2021.
A Cúpula foi convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, no contexto da Década de
Ação para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. A organização do
evento é comandada por estrutura criada pelos Secretariados da ONU e da FAO, composta por
representantes da academia, setor privado e ONGs.
O evento pretende acelerar esforços em prol do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio da transformação dos sistemas alimentares rumo à sustentabilidade.
Os trabalhos da Cúpula estão organizados em torno de cinco linhas de ação temáticas:
(1) Garantia do Acesso a Alimentação Saudável, Segura, Sustentável para Todos;
(2) Padrões de Consumo Saudáveis e Sustentáveis;
(3) Produção em Escala de Alimentos Positivos para a Natureza;
(4) Promover o Sustento e a Distribuição de Valor Equitativa; e
(5) Construção de Resiliência contra Vulnerabilidades, Choques e Tensões.
FONTE:https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/cupula-dos-sistemas-alimentares/linhas-de-acao/actio
n-track-5-2013-build-resilience-to-vulnerabilities-shocks-and-stresses.pdf/view
FONTE:https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/cupula-dos-sistemas-alimentares

Manual de biossegurança laboratorial, 4ª ed.
O manual de biossegurança laboratorial da OMS, quatro edições e monografias associadas
(LBM4) baseia-se na abordagem de avaliação de risco introduzida em breve na terceira edição.
Para um acesso mais fácil e eficaz aos leitores, o LBM4 traduzido para o vietnamita apoiaria o
fortalecimento do sistema de biossegurança e biossegurança laboratorial no Vietnã. O documento principal do LBM4 fornece observações gerais e conceitos abrangentes para entender
a abordagem baseada em evidências e riscos. As monografias associadas, que também
foram produzidas para fornecer informações mais detalhadas e ajudar a implementar sistemas e estratégias em temas especializados.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789290619772

Perigos microbiológicos em especiarias e ervas aromáticas secas:
relatório da reunião
Especiarias e ervas aromáticas secas conferem sabor quando adicionadas aos alimentos e
podem incluir muitas partes da planta, incluindo bagas, flores, folhas, raízes e sementes.
Vários patógenos diferentes foram encontrados em especiarias no mercado, especialmente
Salmonella spp., B. cereus e C. perfringens . Também houve vários surtos de doenças
associadas a especiarias e ervas aromáticas secas. Uma maior preocupação e atenção à
segurança de especiarias e ervas aromáticas secas levou o Comitê do Codex sobre Higiene
Alimentar (CCFH) a solicitar à FAO e à OMS que realizassem uma avaliação de risco sobre os
perigos microbiológicos desses produtos alimentícios.
Uma reunião de especialistas da FAO/OMS Joint Expert Meeting on Microbiological Risk
Assessment (JEMRA) considerou as evidências globais sobre a carga de doenças, prevalência
e concentração de riscos microbianos selecionados em relação a várias especiarias e ervas
aromáticas secas, e intervenções destinadas a controlar -los nessas mercadorias. Os
especialistas desenvolveram a abordagem para classificar os riscos à saúde relacionados às
combinações de commodities-patógeno e avaliaram o desempenho do plano de amostragem
do Codex existente para Salmonella em vários cenários de contaminação.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240045187

Projetando Avisos de Doenças Infecciosas que Funcionam
A maioria dos sistemas de alerta de doenças infecciosas foi configurada para falhar, pois se
concentra na ciência, não nas pessoas.
Por Claudia Fernandez de Cordoba Farini e Ilan Kelman, University College London
LONDRES, 24 de março – A Covid-19 não foi a primeira pandemia em que as pessoas
perguntaram se fomos avisados adequadamente, se os governos agiram sobre os avisos e o
que poderia ter sido feito de maneira diferente.
A SARS varreu o mundo em 2002-04, mas estávamos mal equipados para responder quando
o Covid-19, a segunda pandemia de coronavírus em uma geração, apareceu apenas 15 anos
depois.
Um estudo da University College London (UCL) descobriu que a maioria dos avisos de
doenças infecciosas está configurada para falhar. A sua concepção e implementação podem
ser substancialmente melhoradas.
Dos 38 sistemas de alerta de doenças infecciosas identificados no estudo da UCL, 33
monitoraram as ameaças à saúde somente depois de terem atingido populações animais ou
humanas. Os sistemas se concentraram fortemente nas habilidades técnicas para
monitorar, prever e detectar a presença de uma ameaça à saúde. Essas habilidades são
vitais, mas uma melhor detecção não significa necessariamente melhores respostas.

Tanto o SARS quanto o Covid-19 foram detectados precocemente. Mas vários governos
tentaram encobrir más notícias e evitar ações rápidas , na tentativa de limitar os impactos
econômicos e sociais.
Foi o mesmo com outros surtos, incluindo a pandemia de gripe H1N1 em 2009, Ebola na
África Ocidental em 2013 e Zika em 2015 . O mantra de que a vigilância e a detecção precoce
foram bem-sucedidos foi repetido em todos os casos, mas a ação baseada em alertas ainda
estava atrasada.
Os avisos antecipatórios podem, em vez disso, identificar uma nova doença infecciosa e
enfrentar os riscos antes que ela se espalhe para a comunidade. Mas criar alertas antecipados requer monitoramento extensivo e um olhar mais atento a todos os contribuintes sociais
para doenças infecciosas.
Estes incluem a destruição do ecossistema, a produção de gado que intensifica as interações homem-animal, comércio e transporte ilegal de vida selvagem e higiene geral.
Um exemplo de boa prática é a Rede Europeia de Ambiente e Epidemiologia que examina
diretamente os fatores ambientais que aumentam o risco de surtos internacionais.
Os sistemas de alerta são fundamentalmente um processo social e requerem análise das
ciências sociais para garantir o sucesso. As ciências sociais explicam as interseções entre
ameaças à saúde, incentivos políticos e motivações econômicas.
Eles ajudam a avaliar quais métodos são mais eficazes para comunicar risco e incerteza,
especialmente para diferentes populações. Eles também determinam ações, incentivos e processos de responsabilização culturalmente apropriados.
Um dos principais alvos dos alertas de doenças infecciosas é identificar as maneiras mais
promissoras pelas quais cientistas e outros profissionais podem colaborar e enviar as mensagens certas.
Fazer isso requer a detecção de ameaças potenciais, avaliações dos riscos, estratégias
eficazes de comunicação do governo e bons processos de tomada de decisão.
A maioria dos avisos formais de doenças infecciosas opera de cima para baixo e são gerenciados por organizações internacionais e globais. Eles são frequentemente colocados em
outras instituições políticas ou econômicas e, portanto, experimentam as limitações associadas às grandes organizações: burocracia, falta de transparência e incapacidade de aceitar a
responsabilidade.
Por exemplo, o segundo maior surto de Ebola ocorreu na República Democrática do Congo de
2018 a 2020.
Uma análise constatou que as respostas internacionais foram prejudicadas pela não declaração da situação como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional sob o
direito internacional.
Essa falha decorreu de procedimentos excessivamente burocráticos, pouca transparência no
processo de tomada de decisão e falta de responsabilidade entre os tomadores de decisão.

Aumentar a colaboração e o compartilhamento de dados, especialmente entre governos
nacionais, pode apoiar a diplomacia científica para emergências de saúde pública.
E melhorar as abordagens de baixo para cima, como sistemas de alerta baseados na comunidade , pode reunir prevenção, antecipação e respostas em várias escalas e processos de
tomada de decisão.
A saúde pública e a saúde ambiental não estão integradas o suficiente para fornecer alertas
de doenças infecciosas com eficiência.
A maioria dos sistemas de alerta é gerenciada por especialistas em saúde humana ou animal,
moldando como a questão é enquadrada desde o início. A gama de respostas permanece confinada a uma única perspectiva.
Mesmo esforços interdisciplinares, como One Health e EcoHealth , às vezes são interpretados ou aplicados de tal forma que dependem amplamente de perspectivas e valores centrados
no ser humano.
Os riscos de destacar os interesses humanos em alertas de doenças infecciosas foram
vistos no Egito durante a pandemia de H1N1.
As narrativas políticas e religiosas estigmatizavam os porcos e apoiavam um enorme abate,
embora os porcos fossem usados por uma minoria religiosa para separar grande parte do lixo
do Cairo.
O foco no manejo do H1N1 não levou em conta o problema do lixo urbano e a ameaça à saúde
associada que resultou da matança dos porcos. Os avisos precisam incluir uma infinidade de
setores, prioridades e valores.
Embora os vínculos entre saúde pública, saúde comunitária, saúde animal e saúde do ecossistema estejam se fortalecendo , esses setores podem permanecer isolados da prevenção e
das respostas a surtos de doenças.
A resposta para identificar a ameaça bem antes de uma pandemia se manifestar é garantir
que os avisos de doenças infecciosas abordem o quadro completo.
Claudia Fernandez de Cordoba Farini é afiliada do UCL Warning Research Center. Ela também
é consultora científica e pesquisadora do Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e
Assuntos Rurais do governo do Reino Unido e associada da Equipe de Ciências da Saúde e da
Vida do Conselho Global. Ilan Kelman é Professor de Desastres e Saúde na University College
London, Inglaterra, e Professor II na University of Agder, Kristiansand, Noruega.
FONTE:https://codeblue.galencentre.org/2022/03/24/designing-infectious-disease-warnings-that-work/

Uma revisão de estudos sobre sistemas de alerta precoce baseados
na comunidade
Os sistemas de alerta precoce baseados na comunidade envolvem a coleta e análise de informações conduzidas pela comunidade que permitem mensagens de alerta para ajudar uma
comunidade a reagir a um perigo e reduzir as perdas ou danos resultantes. A maioria dos
sistemas de alerta precoce são projetados em nível nacional ou global. A capacidade das
comunidades locais de prever as condições climáticas usando o conhecimento indígena foi
demonstrada em estudos com foco em mudanças climáticas e agricultura em alguns países
africanos. Esta revisão foi motivada pelos sucessos obtidos em sistemas de alerta precoce
baseados na comunidade não específicos de doenças, com vista a identificar oportunidades
para o desenvolvimento de sistemas semelhantes para a malária. Este artigo revisou os
sistemas de alerta precoce baseados na comunidade existentes documentados na literatura.
Foram identificados os tipos de desastres que são abordados por esses sistemas e as metodologias utilizadas no desenvolvimento dos sistemas. A revisão mostrou que a maioria dos sistemas de alerta precoce documentados baseados na comunidade se concentram em desastres
naturais, como enchentes, secas e deslizamentos de terra. Os sistemas comunitários de
alerta precoce para doenças humanas são muito poucos, embora tais sistemas existam em
nível nacional, regional e global. Existe uma clara lacuna em termos de sistemas de alerta
precoce da malária baseados na comunidade. As metodologias para o desenvolvimento dos
sistemas de alerta precoce com base na comunidade analisadas derivam principalmente dos
quatro elementos dos sistemas de alerta precoce; nomeadamente conhecimento do risco,
monitorização, comunicação de avisos e capacidade de resposta.
FONTE: https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/206

Qual o papel da Saúde Única na pandemia de COVID-19?
Este artigo destaca quatro áreas em que a aplicação de OH tem o potencial de melhorar significativamente a prevenção e o gerenciamento de doenças infecciosas em geral e do COVID-19
em particular.
1.
Infraestrutura de vigilância mais integrada e monitoramento da ocorrência de
doenças infecciosas em humanos e animais
2.
Uma abordagem Saúde Única pode melhorar a coordenação e a colaboração ativa entre
as partes interessadas que representam domínios aparentemente incompatíveis.
3.
Necessidade de um cenário institucional eficaz, facilitando a regulação adequada de
hotspots para transmissão de agentes infecciosos entre animais e humanos, como mercados
de animais vivos.
4.
Necessidade de soluções equitativas para os desafios das doenças infecciosas; políticas e intervenções que refletem cargas desproporcionais de doenças suportadas por populações vulneráveis e marginalizadas, ou por pessoas que prestam cuidados de saúde
FONTE:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480204/

Recomendações para a investigação epidemiológica de SARS-CoV-2
em animais expostos
Reconhecendo a natureza zoonótica do SARS-CoV-2, as investigações sobre potenciais hospedeiros animais são de grande importância para melhorar a compreensão da epidemiologia do COVID-19 e identificar espécies animais suscetíveis, bem como possível transmissão
entre humanos e animais. Descobertas positivas por uma reação em cadeia da polimerase
em cães, gatos, martas de criação e felinos selvagens em zoológicos levantaram preocupações sobre o possível papel que o gado e os animais de companhia poderiam desempenhar
na amplificação e disseminação do vírus. Vários estudos analisando a afinidade de ligação do
receptor SARS-CoV-2 em diferentes espécies animais levantaram a hipótese de uma provável
ampla gama de hospedeiros animais, especialmente mamíferos. Estudos de campo precisam
ser realizados agora, a curto prazo, enquanto a circulação do vírus em humanos está em
andamento em diferentes partes do mundo. Uma investigação completa da Saúde Única é
recomendada pela FAO para eventos em que gado e animais de companhia estão em contato
próximo com casos humanos confirmados de COVID-19, ou em situações em que animais
testaram positivo para SARS-CoV-2 na ausência de informações sobre o status da infecção em
-Contato com humanos. Ao analisar conjuntamente informações laboratoriais e epidemiológicas sobre casos humanos e animais coletados por serviços de saúde pública e veterinários, a
chamada ligação de 4 vias, nossa compreensão da epidemiologia do COVID-19 e da transmissão potencial entre humanos e animais será bastante aprimorada.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb7140en/cb7140en.pdf

Diretrizes da FAO para mitigar o impacto da pandemia de COVID-19
na pecuária e na saúde animal
O COVID-19 teve um impacto substancial em muitos setores nos níveis global, regional e
nacional,incluindo o setor pecuário (FAO, 2020; G20, 2020). As ações tomadas em muitos
países, como bloqueio, restrições de viagem e controles de fronteira, resultaram em consequências para o setor pecuário, incluindo, mas não se limitando a (i) dificuldade em transportar animais vivos e produtos de origem animal como leite, carne e ovos para os mercados,
(ii) restrições potencialmente limitando travessias fronteiriças sazonais (transumância) com
ruminantes, (iii) capacidade restrita de compra insumos de produção necessários, (iv) acesso
restrito a mão de obra e serviços profissionais. Esses dificuldades levaram à diminuição da
capacidade de processamento de produtos de origem animal, bem como à perda de vendas e
desaceleração da atividade do mercado. Além disso, o COVID-19 pode minar as capacidades
de países para prevenir e controlar doenças animais – à medida que governos e famílias realocam recursos para responder à pandemia e reduzir o seu impacto socioeconómico. De particular preocupação são os atuais surtos de doenças animais transfronteiriças, como peste
suína africana, febre aftosa e doenças da boca, gripe aviária e outras doenças animais infecciosas cuja prevenção e controle pode ter sido severamente comprometido.
FONTE:https://www.fao.org/3/ca9177en/CA9177EN.pdf

Diretrizes para trabalhar com mamíferos selvagens de vida livre
na Era da Pandemia COVID-19
O vírus SARS-CoV-2, a causa do COVID-19, surgiu como um patógeno humano em 2019.
Enquanto acredita-se que tenha uma fonte zoonótica, o reservatório original da vida selvagem e qualquer potencial hospedeiros intermediários ainda não foram identificados. Análises filogenéticas sugerem o vírus progenitor está relacionado a beta-coronavírus previamente
identificados em morcegos. Neste momento, o SARS-CoV-2 deve ser considerado um patógeno humano com pessoas atuando como reservatório e sustentando a transmissão.
Existe a possibilidade de o SARS-CoV-2 se tornar endêmico na população humana e, portanto, ser considerada como uma potencial zoonose reversa para a vida selvagem, como com
doenças infecciosas, como tuberculose e gripe.
FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/a-whsg-and-oie-covid-19-guidelines.pdf

Quadro de saúde de vida selvagem da OIE:
Proteger a saúde dos animais selvagens para alcançar Saúde Única
Este artigo descreve como a OIE pode reforçar um Estratégias de saúde através de um Quadro
de Saúde da Vida Selvagem.
Isso responde a uma necessidade global de gerenciar melhor os riscos de doenças emergentes na interface homem-animalecossistemas, protegendo a vida selvagem.
A abordagem descrita neste framework está alinhada com o mandato da OIE como líder internacional organização de saúde animal. Ele reconhece aquele animal saúde (selvagem e
doméstica), ecossistemas equilibrados e biodiversidade contribuem para alcançar a Saúde
Única.
FONTE:https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/A_Wildlifehealth_conceptnote.pdf

FAO-OIE-OMS: Avaliação de risco GLEWS+:
SARS-CoV-2 em animais usados para criação de peles
O objetivo do GLEWS+ RA(Sistema Conjunto FAO-OIE-OMS Global Early Warning System para
ameaças à saúde e riscos emergentes na interface humano-animal-ecossistemas, avaliação
de risco) é ajudar a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
a Organização Mundial Saúde (OIE) e os Estados Partes da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para alcançar controle de surtos de doenças agudas por meio de uma melhor compreensão do risco de ameaças emergentes e a possível disseminação de patógenos para que
medidas de prevenção, controle e resposta a infecções possam ser
visadas.
FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/glews-risk-assessment-fur-animals-sars-cov-2.pdf

Livro Branco sobre a segurança dos alimentos
Garantir que a UE tenha os mais elevados padrões de segurança alimentar é uma prioridade
política fundamental para a Comissão. Este Livro Branco reflete esta prioridade. Uma nova
abordagem radical é proposta. Este processo é impulsionado pela necessidade de garantir um
elevado nível de segurança alimentar.
FONTE:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:51999DC0719&from=EN

Série de Avaliação de Risco Microbiológico
A série de Avaliação de Risco Microbiológico abrange todas as monografias resultantes das
'reuniões conjuntas de especialistas da FAO/OMS sobre avaliação de risco microbiológico'
(JEMRA), fornecendo avaliações científicas de risco para patógenos selecionados, bem como
desenvolvendo orientações e fornecendo aconselhamento especializado sobre avaliações de
risco microbiológico.
FONTE:https://www.who.int/groups/joint-fao-who-expert-meetings-on-microbiological-risk-assessment-(jemra)/microbiological-riskassessment-series

Sistema de Informação de Doenças Animais (ADIS)
O que é ADIS?
O objetivo operacional do sistema é garantir a rápida troca de informações entre as autoridades nacionais responsáveis pela saúde animal.
É uma ferramenta de gestão de doenças que garante a notificação imediata de mensagens de
alerta, bem como informações detalhadas sobre surtos das doenças animais mais relevantes
nos países que estão conectados ao aplicativo. Isso permite o acesso imediato à informação
sobre surtos de doenças animais contagiosas e garante a implementação de alerta precoce
que permite uma resposta rápida para o controle da situação epidemiológica. Isto tem um
impacto direto no comércio de animais vivos e seus produtos tanto para o mercado interno
como para o comércio internacional com países terceiros.
Embora o ADIS seja um sistema não relacionado diretamente com a segurança alimentar, ele
tem impacto na saúde pública em relação a todas as doenças zoonóticas dentro de seu
escopo.
O ADIS foi desenvolvido em estreita colaboração com a Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) para facilitar a troca de dados entre o ADIS e o OIE-WAHIS (Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal da OIE). Este recurso está parcialmente implementado, uma nova
versão do ADIS permitirá a troca de informações de duas vias com o envio de surtos para
OIE-WAHIS.

Procedimentos
Os países da UE e os demais países conectados ao aplicativo são responsáveis por fornecer à
ADIS as informações necessárias. Existem dois tipos de surto:
•
«Surto primário», um surto não relacionado epidemiologicamente com um surto anterior na mesma região de notificação e notificação de um Estado-Membro ou com o primeiro
surto numa região de notificação e notificação diferente do mesmo Estado-Membro. Para este
tipo de surto, todos os membros precisam ser informados imediatamente. O Regulamento
(UE) 2020/2002 prevê que a notificação deve ser enviada no prazo de 24 horas após a confirmação do surto. A notificação pode ser inserida diretamente no sistema ADIS através da interface web ou enviada de forma estruturada à Comissão e a informação é inserida automaticamente no sistema ADIS (este recurso automático ainda está em desenvolvimento). Assim que
um surto primário é inserido no sistema, um e-mail é enviado para todos os países conectados ao aplicativo.
•
«Foco secundário», um foco que não seja um foco primário, a notificação deve ser
enviada pelo menos no primeiro dia útil de cada semana.
Uma mensagem de e-mail semanal (todas as sextas-feiras) é enviada a todos os membros da
ADIS resumindo todos os surtos primários e secundários que foram inseridos no sistema.
FONTE:https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en

Relatório Anual do Painel de Especialistas de Alto Nível da Saúde Única 2021
Este relatório resume as atividades e os resultados alcançados em 2021 pelos 26 especialistas One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), de acordo com o plano de trabalho acordado na primeira reunião do painel OHHLEP em maio de 2021. O relatório destaca os principais
produtos e resultados produzidos ao longo período e traça as prioridades para 2022.
FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/onehealth/ohhlep-annual-report-2021.pdf?sfvrsn=f2d61e40_5&dow
nload=true

Projeto de Estratégia Global da OMS para a Segurança Alimentar 2022-2030
Em 2020, uma resolução intitulada “Fortalecimento dos esforços em segurança alimentar”
foi adotada pela 73ª Assembleia Mundial da Saúde. Na resolução, os Estados Membros solicitaram à OMS que atualizasse a Estratégia Global da OMS para a Segurança Alimentar para
enfrentar os desafios atuais e emergentes, incorporar novas tecnologias e incluir abordagens
inovadoras para fortalecer os sistemas de segurança alimentar, e apresentar um relatório
para consideração do Septuagésimo Quinto Mundo. Assembleia da Saúde em 2022.
Em resposta a este pedido, o Secretariado da OMS preparou um projeto de Estratégia Global
da OMS para a Segurança Alimentar com a assessoria do Grupo Técnico Consultivo (TAG)
sobre Segurança Alimentar: Alimentos mais seguros para uma saúde melhor. O atual projeto
de estratégia reflete o feedback recebido por meio de um amplo processo de consulta com os
Estados Membros e instituições governamentais, agências das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais, instituições acadêmicas, organizações não governamentais,

entidades do setor privado e indivíduos que trabalham em saúde pública e segurança alimentar.
A visão do projeto de estratégia é garantir que todas as pessoas, em todos os lugares, consumam alimentos seguros e saudáveis para reduzir a carga de doenças transmitidas por
alimentos. Com cinco prioridades estratégicas interligadas e que se apoiam mutuamente, o
projeto de estratégia visa construir sistemas de segurança alimentar voltados para o futuro,
baseados em evidências, centrados nas pessoas e com boa relação custo-benefício, com
governança coordenada e infraestruturas adequadas.
FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/who-global-strategy-food-safety-2022-2030.pdf?sfvrsn=66cdef40_1
7&download=true

Se as pessoas se preparam para desastres naturais
depende de como a mensagem é enviada
As áreas costeiras estão na linha de frente dos perigos naturais – um fato agora destacado à
medida que as inundações devastam partes do sudeste da Austrália.
Fornecer informações é uma das maneiras mais importantes de os governos ajudarem as
comunidades a lidar com esses eventos. Essas informações visam incentivar as pessoas a
tomar decisões mais informadas sobre os riscos que enfrentam e agir de acordo.
Mas, como mostra nossa nova pesquisa , simplesmente fornecer informações não é suficiente. Descobrimos que quando as autoridades fornecem informações genéricas sobre riscos
naturais por meios passivos, como anúncios de rádio e folhetos, a maioria das famílias não
muda seu comportamento.
Para garantir que nossas comunidades permaneçam resilientes diante do agravamento dos
desastres naturais, os governos devem encontrar melhores maneiras de transmitir mensagens importantes.
Barreiras para estar preparado
Numerosos estudos sugeriram que fornecer informações ao público pode superar as lacunas
de conhecimento, superar a inércia e levar as pessoas a mudar seu comportamento.
Mas mesmo que uma pessoa seja informada sobre os riscos de desastres naturais, outros
fatores podem influenciar sua disposição de se preparar para eles.
Por exemplo, restrições financeiras podem significar que uma pessoa não pode estocar
alimentos antes de uma tempestade.
Algumas pessoas podem simplesmente não se considerar em risco. Outros podem ter prioridades concorrentes, como trabalho ou cuidados infantis.
Isso significa que precisamos entender melhor quais tipos de informações melhor levam à
mudança de comportamento e como as barreiras à ação podem ser superadas.

A informação passiva funciona?
As informações podem ser classificadas em três tipos:
•
passivo (procura atingir um público amplo por meio, por exemplo, de comunicação
online, panfletos ou anúncios de rádio)
•
interativo (informações derivadas de interações com outras pessoas)
•
experiencial (informações colhidas de experiências de vida pessoais).
As informações fornecidas pelos governos às famílias costeiras são predominantemente passivas. Por exemplo, as famílias são frequentemente incentivadas a acessar informações sobre
desastres naturais, como inundações , e como se preparar para as mudanças climáticas.
Nós nos propusemos a testar a eficácia dessa abordagem passiva para fornecer informações.
FONTE:https://theconversation.com/whether-people-prepare-for-natural-disasters-depends-on-how-the-message-is-sent-178986

Relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento mundial da água 2022
O relatório descreve os desafios e oportunidades associados ao desenvolvimento, gestão e
governança das águas subterrâneas em todo o mundo. O objetivo é estabelecer uma compreensão clara do papel que as águas subterrâneas desempenham na vida cotidiana, de suas
interações com as pessoas e das oportunidades para otimizar seu uso para garantir a sustentabilidade a longo prazo desse recurso amplamente disponível, mas frágil.
Este último WWDR é particularmente único: é a primeira vez que nosso relatório se concentra em um elemento específico do ciclo global da água – neste caso, as águas subterrâneas.
Em outras palavras, o tópico (ou tema) do relatório deste ano é mais do que apenas um ângulo
ou perspectiva para explorar o papel da água em várias metas e objetivos sociais, econômicos
e ambientais, é sobre o próprio recurso. E, mais importante, diz respeito a um recurso crítico
de água doce que permaneceu 'sob o radar' por muito tempo.
FONTE:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721/PDF/380721eng.pdf.multi

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home

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/

