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Capacitação aprimora atuação integrada para evitar acidentes em casos com abelhas e mor-
cegos, entre outros.

O que fazer quando um morcego invade a sua casa? Ou quando um enxame de abelhas 
ameaça a vizinhança? E pior ainda: quando isso acontece no fim de semana ou feriado?

Como a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Prefeitura, setor encarregado de dar 
atendimento a essas demandas, atua em esquema de plantão aos sábados, domingos e feria-
dos, a maioria das pessoas tem a resposta pronta: ligar para o 199 da Defesa Civil.

Por isso, os agentes desse serviço precisam estar plenamente capacitados para lidar com 
ameaças que, ao invés de se concretizarem em tempestades ou enchentes, se traduzem em, 
por exemplo, insetos.

Foi para equacionar questões como essas, e aprimorar o atendimento à população, que a UVZ 
ministrou treinamento para os técnicos da Defesa Civil na tarde desta quarta-feira, dia 29. A 
fim de capacitá-los para o atendimento imediato das solicitações, orientando quem está do 

Zoonoses e Defesa Civil integram informações sobre riscos com animais



outro lado do telefone, geralmente com medo e muitas dúvidas, enquanto providencia o conta-
to com a Zoonoses.

A coordenadora da UVZ, Elen Fagundes Costa, destacou que é fundamental esse diálogo entre 
os serviços, uma vez que eles funcionam de maneira integrada. “Essa troca de informações é 
muito importante, muitas situações surgem e os fluxos de atendimento devem ser ajustados 
de acordo”, explicou.

Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, essa parceria é importante para a prevenção 
de futuras pandemias. “Uma simples ocorrência relacionada a um animal pode representar o 
indício de um problema de saúde pública”, ressaltou.

Temas do treinamento

O Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo) da Fundação Oswaldo Cruz foi um 
dos temas abordados na capacitação. A plataforma é utilizada por técnicos de diversas áreas 
da saúde, Defesa Civil e meio ambiente para registro do encontro de animais silvestres.

Outra pauta do treinamento foi o recolhimento de animais mortos, como os primatas não-hu-
manos, como saguis, além de gambás, ouriços, cachorros do mato, entre outros. Segundo a 
apresentação do médico veterinário da UVZ, Celino Simões de Lima, somente de janeiro a 
maio de 2022 foram recolhidos 21 desses animais. Por meio de uma parceria com o Instituto 
Adolfo Lutz, as amostras são direcionadas para análise. “É muito importante que o recolhi-
mento e o posterior diagnóstico sejam feitos”, disse o técnico em agropecuária da UVZ, Vlad-
son Barbi de Mello.

A orientação aos munícipes quanto ao que fazer ao encontrar animais peçonhentos ou se 
deparar com um enxame também foi abordada. Neste último caso, por exemplo, a Zoonoses 
enfatizou que deve ser levada em conta a situação relatada, a existência de vítimas e até a 
eventual necessidade de acionar os Bombeiros. O caso também deve ser passado aos planto-
nistas da UVZ para que façam a avaliação sobre a necessidade de intervenção, de acordo 
com o risco.

Morcegos 

O treinamento incluiu orientações sobre morcegos, no âmbito do Programa de Vigilância, Pre-
venção e Controle da Raiva. A médica veterinária da UVZ, Aline Nitsche, inclusive mostrou 
espécimes preservadas, para que a equipe pudesse conhecer e entender melhor esses 
animais.

Aline destacou a importância de preservar os morcegos, que são “importantes polinizadores, 
os maiores reflorestadores naturais do planeta, além de realizarem controle de insetos e 
serem importantes para estudos na área médica”. Mas ela também lembrou que os morce-
gos podem transmitir o vírus da raiva aos humanos e a outros animais. “É fundamental que a 
população esteja bem informada sobre isso”, disse a veterinária.

Durante o curso desta quarta, os agentes da Defesa Civil ouviram que a transmissão da raiva 
ocorre por contato direto, com uma mordida ou uma lambedura do morcego, por exemplo. Por 
isso, ao encontrar um animal em condições suspeitas - caídos ou expostos à luz do sol - é pre-
ciso imobilizá-lo, se for possível, colocando um balde sobre ele, por exemplo. Depois, afastar 
crianças e animais domésticos e acionar a UVZ (3245-1219). Ou, aos finais de semana, ligar 
para a Defesa Civil (199).



FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44918 



Reunião de trabalho aconteceu no dia 30 de junho na Sala de Resiliência a Desastres da 
Defesa Civil e que contou com a participação.

PARTICIPANTES:
- Valéria Almeida – Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) Cam-
pinas;
- Tessa  Roesler - Departamento de Vigilância em Saúde;
- João Fred - Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) - Regional 
Campinas;
- Márcia Regina Pacóla - Diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas (GVE 
XVII);
- Gustavo Leão - consultor da Unidade Técnica de Vigilância, Preparação e Resposta a Emer-
gências e Desastres em Saúde Pública, do escritório da Opas e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), designado para atuar junto ao CIEVS Campinas; 
- Sidnei Furtado – Defesa Civil Regional e Municipal de Campinas

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43444

Parceria OPAS com a cidade de Campinas



Reunião aconteceu no dia 29 de junho na sede da Agência Metropolitana de Campinas (Agem-
camp)

Bill Souza - Diretor Executivo da Agemcamp e Sidnei Furtado- Defesa Civil

Assuntos discutidos:

- Operação Estiagem 2022
- Atualização do Projeto COE Defesa Civil para todas a cidades da RMC
- Atualização sobre a implantação do Radar 
- Criação do GT Padrão Mínimo para as Compdecs , regulamentação da Lei Federal 12.608 no 
âmbito da RMC e a proposta de criação de Força Tarefa para respostas a desastres na RMC

FONTE:https://agemcamp.sp.gov.br/ 

Reunião da Câmara Temática de Defesa Civil da região Metropolitana de Campinas



Liberação de recursos para radar dá novo impulso 
a projeto de Centro Meteorológico da RMC

Realizado no auditório da Embrapa, o workshop teve a participação da Defesa Civil de São 
Paulo, do Corpo de Bombeiros e da Agemcamp

Quatro anos depois de iniciado, o projeto de implantação do Centro Regional de Meteorologia 
da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que deverá funcionar na Unicamp, ganhou um 
novo impulso.

Um crédito de R$ 3 milhões para a aquisição de um radar para detecção de eventos climáti-
cos extremos, viabilizado pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), foi liberado 
pelo Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas.

Operando de forma ininterrupta, o novo radar irá atender aos municípios da RMC e auxiliará 
na formulação de políticas de prevenção e enfrentamento a eventos extremos, como o das 
microexplosões registradas em Campinas há seis anos. Na ocasião, um temporal derrubou 
mais de duas mil árvores, destelhou dezenas de casas e afetou diretamente mais de 1,5 mil 
pessoas. Segundo dados oficiais, o temporal provocou prejuízos de ao menos R$ 30 milhões.

O objetivo do Centro de Meteorologia é fornecer dados para a Defesa Civil em políticas de 
prevenção e monitoramento de recursos hídricos, além de subsidiar pesquisas sobre clima e 
agricultura na Unicamp.

O Centro irá operar em uma sala da Embrapa Digital, no campus de Barão Geraldo, onde já 
funciona o Cepagri. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado de 31 de maio, o 
instrumento de liberação de crédito vale por 25 meses. A partir de agora, a Unicamp irá reali-
zar a licitação para a aquisição do equipamento.



“Estamos agindo o mais rápido possível, seguindo os trâmites administrativos de uma 
licitação de compra de equipamento importado, junto a  mais de uma empresa representante 
de radares meteorológicos no Brasil”, disse a pesquisadora e meteorologista do Cepagri 
(Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, Ana 
Ávila.

Por se tratar de ano eleitoral, há limitação de prazo. “Faremos o possível para que a licitação 
ocorra até o dia 2 de julho, mas não há garantias, devido ao curto prazo. De qualquer forma, a 
ideia é trabalhar com rapidez”, acrescentou. Segundo a pesquisadora, a fabricação do radar 
leva em torno de 12 meses, mas todo o processo – assinatura do convênio, instalação dos 
equipamentos e  entrada em funcionamento -- está previsto para até dois anos.

De acordo com Ana Ávila, o alcance do radar chega a um raio de 100 km - 50km para uma uma 
quantificação precisa. Para ela, o radar seria a única ferramenta capaz de ajudar na prevenção 
de eventos extremos. 

"Uma das formas de reagirmos com eficiência a eventos extremos é fazer o acompanhamento 
meteorológico adequado", disse o reitor da Unicamp, Antônio Meirelles." Trata-se de um 
equipamento capaz de prever esses eventos com alta sensibilidade e no devido tempo. Como 
se sabe, a previsibilidade nesses casos não é grande. Portanto, é preciso monitorar", 
argumenta. Para o reitor, o Centro Meteorológico deverá monitorar toda a região 
metropolitana e será fundamental no desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas.

Equipamento de primeira linha

O diretor-executivo da Agemcamp, Benjamim Vieira de Souza, lembra que o equipamento a 
ser adquirido é equivalente ao usado em países desenvolvidos. “A proposta de aquisição do 
radar foi iniciada em 2018, quando eu era o presidente do Conselho de Prefeitos da RMC. Na 
ocasião, procuramos a Unicamp para uma parceria na criação do Centro Meteorológico 
Metropolitano”, disse.

“Teremos um equipamento de primeira linha, nos mesmos padrões de resposta e alerta dos 
equipamentos dos EUA. O papel da Agemcamp é justamente esse, discutir políticas públicas 
regionais que melhorem a vida do cidadão metropolitano, projetos de interesse comum dos 20 
municípios da RMC”, finalizou.

Seis anos das microexplosões

Um workshop organizado pelo Cepagri lembrou os seis anos do evento climático extremo que 
foram as microexplosões em Campinas. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Campinas, 
Sidnei Furtado, o episódio deve servir de alerta para que as autoridades adotem medidas de 
prevenção e redução de danos. “Os desastres naturais nos atingem quando nos esquecemos 
deles”, disse Furtado, citando o físico japonês Torahiko Terada.

Realizado no auditório da Embrapa, o Workshop teve a participação da Defesa Civil de São 
Paulo, do Corpo de Bombeiros e da Agemcamp.

FONTE:https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/06/09/liberacao-de-recursos-para-radar-da-novo-impulso-projeto-de-centro 

 



ONU-Habitat: população mundial será 68% urbana até 2050

Relatório Mundial das Cidades 2022, publicado pelo ONU-Habitat nesta semana, aponta que 
população mundial será 68% urbana até 2050.

Apesar de uma desaceleração no ritmo da urbanização durante a pandemia, estimativa é 
que a população urbana aumente em 2,2 bilhões de pessoas anualmente até 2050.

Lançamento do relatório foi feito durante a 11ª sessão do Fórum Urbano Mundial, a principal 
conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, encerrada em 30 de junho em 
Katowice, na Polônia.

Cidades podem ser lugares mais equitativos, ecológicos e baseados no conhecimento. Esta é 
uma das conclusões do Relatório Mundial das Cidades, documento bianual lançado pelo 
Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) nesta 
quarta-feira (30). Dividido em dez capítulos temáticos, o Relatório compila uma visão 
abrangente sobre a realidade das cidades, as tendências da política urbana e as perspectivas 
do desenvolvimento urbano sustentável.

Um dos destaques é que, nos últimos dois anos, foi percebida uma desaceleração na 
velocidade de urbanização a nível global. Isso porque no início da pandemia de COVID-19 
houve uma migração em grande escala das principais cidades para o campo ou para 
pequenas cidades em busca de mais segurança sanitária.

No entanto, essa foi uma resposta de curto prazo que não alterou o curso da urbanização 
global: a população urbana continua crescendo, e a previsão é de que cidades em todo 
mundo tenham 2,2 bilhões de habitantes a mais até 2050. No ritmo atual, a estimativa é que 
a população urbana passe de 56% do total global em 2021 para 68% em 2050.

“As cidades sofreram o impacto da pandemia. As áreas urbanas já abrigam 55% da população 
mundial, e esse número deve crescer para 68% até 2050. Nosso mundo em rápida 
urbanização deve responder efetivamente a essa pandemia e se preparar para futuros surtos 
de doenças infecciosas", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Para isso, o relatório propõe sugestões sobre o futuro das cidades com base nas tendências, 
desafios e oportunidades observados ao longo dos dois anos de pandemia. Com o documento, 
é possível olhar para as cidades antecipando a mudança, corrigindo o curso de ação e 
conhecendo melhor os diferentes cenários ou possibilidades que o futuro oferece.

Tendência— O relatório também conclui que o futuro da humanidade é inegavelmente 
urbano, tornando-se uma poderosa megatendência do século 21. Apesar da alta incidência do 
vírus nas áreas urbanas e das dificuldades econômicas criadas pela pandemia, as cidades 
voltam a ser mais uma vez focos de oportunidades para pessoas que buscam emprego, 
educação ou refúgio de conflitos.

“Inúmeros desafios foram expostos e exacerbados pela pandemia, mas a COVID-19 também 
trouxe uma sensação de otimismo: a oportunidade de reconstruir de forma diferente. Se 
aplicarmos as políticas corretas e tivermos compromisso adequado dos governos, nossas 



OIT adota novas diretrizes sobre riscos biológicos no trabalho

crianças podem herdar um futuro urbano mais inclusivo, verde, seguro e saudável", afirmou a 
Diretora Executiva do ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif.

“Devemos começar a reconhecer que o status quo anterior a 2020 era, em muitos sentidos, 
um modelo insustentável de desenvolvimento urbano. Devemos adotar as melhores práticas 
aprendidas em nossas respostas ao COVID-19 e à crise climática”, complementa.

Este novo relatório também exige um maior compromisso dos governos nacionais, regionais 
e locais e incentiva uma maior adoção de tecnologias inovadoras e conceitos de vida urbana. 

O estudo reafirma a ideia do ONU-Habitat de que alcançar cidades igualitárias e inclusivas 
implicará em um novo contrato social na forma de renda básica universal, cobertura de saúde, 
além de moradia e serviços básicos para todas as pessoas.

Da mesma forma, o documento também relembra a importância da Nova Agenda Urbana, 
criada há cinco anos pelo ONU-Habitat e endossada pela Assembleia Geral da ONU. O 
documento fornece uma ampla estrutura para a política urbana poder promover a integração 
de todos os elementos em prol do desenvolvimento sustentável.

FONTE:https://unhabitat.org/wcr/

 

Entre os dias 20 e 24 de junho, especialistas de governos e organizações de empregadores e 
trabalhadores reuniram-se em Genebra, na sede da Organização Internacional do Trabalho  
(OIT) para discutir diretrizes acerca da gestão de riscos biológicos no local de trabalho. 
Estima-se que apenas as doenças transmissíveis tenham causado 310 mil mortes 
relacionadas ao trabalho em todo o mundo em 2021, 120 mil das quais devido à COVID-19. 
As diretrizes fruto da reunião são as primeiras a serem adotadas para este tipo de risco e que 
incluem questões relacionadas às responsabilidades e aos direitos das autoridades 
competentes, empregadores, serviços de saúde ocupacional e trabalhadores(as), gestão de 
riscos no local de trabalho, vigilância da saúde dos(as) trabalhadores(as) e preparação e 
resposta a emergências.  

FONTE:https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_849858/lang--pt/index.htm 

FONTE:https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm 



Incêndios domésticos podem ocorrer a qualquer momento. Incêndios em residências são mais 
frequentemente causados por acidentes de cozinha, fumo em ambientes fechados, fogos de 
artifício ou uso inseguro de fogões a lenha ou aquecedores. Detectores de fumaça e detectores 
de monóxido de carbono devem ser testados uma vez por mês e as baterias devem ser 
substituídas a cada seis meses. Os detectores devem ser substituídos a cada 10 anos. Se o 
fogo for grande demais para você lidar, saia imediatamente de casa. Não pare para juntar 
nada ou fazer nada. Ligue para o 911 de fora! Uma vez fora, fique do lado de fora.

FONTE:https://mil.wa.gov/asset/5f171cc0a935f 

O mundo e nossas sociedades estão enfrentando riscos crescentes de desastres 
antropogênicos e naturais, que exigem capacidades aprimoradas em gerenciamento e 
governança de riscos e resiliência .Visão geral dos riscos de desastres naturais e causados 
pelo homem que a União Europeia pode enfrentar, SWD(2020), incluindo instrumentos para 
melhor prevenção e preparação, tecnologias para primeiros e segundos socorristas Um 
“segundo socorrista” é um trabalhador que apoia os “socorristas”, como polícia, bombeiros e 
pessoal médico de emergência. Eles estão envolvidos na preparação, gerenciamento, retorno 
de serviços e limpeza de locais durante e após um evento que exija socorristas, incluindo 
cenas de crime e áreas danificadas por incêndio, tempestade, vento, inundações, terremotos 
ou outros desastres naturais. Esses tipos de serviços podem incluir serviços de utilidade 
pública (desligamento ou restabelecimento de serviços de eletricidade, gás, esgoto e/ou 
água), serviços de comunicação sem fio ou com fio, construção especializada (ou seja, 
construção de abrigos), limpeza de resíduos perigosos, limpeza de estradas, controle, 
serviços de emergência (ou seja,), primeiros socorros, serviços de alimentação, serviços de 
segurança, serviços sociais (ou seja, conselheiros de trauma) e saneamento, e sempre que 
pertinente para os cidadãos, e a resiliência global da sociedade. A crescente gravidade e 
frequência de eventos climáticos extremos (por exemplo, inundações, ondas de calor e frio, 
tempestades) e eventos associados (por exemplo, incêndios florestais) resultantes de 
vulnerabilidades e exposições agravadas pelas mudanças climáticas exigem um foco de 
pesquisa específico, enquanto os riscos geológicos (por exemplo, terremotos, tsunamis, 
erupções vulcânicas) e tendências de início lento (por exemplo, aumento do nível do mar, 
derretimento de geleiras, secas) também merecem atenção contínua. As ameaças 
antropogénicas também exigem capacidades reforçadas de gestão de crises, como 
demonstram os recentes acidentes industriais e ataques terroristas associados a produtos 
químicos, biológicos, radiológicos, materiais nucleares e explosivos (CBRN-E). Por fim, a crise 
do COVID-19 demonstrou como as sociedades se tornaram mais expostas e vulneráveis aos 
riscos pandêmicos e mostrou que as desigualdades globais existentes geralmente exacerbam 
a exposição e a vulnerabilidade das comunidades, infraestruturas e economias.

A redução do risco de qualquer tipo de desastre é regulada por uma série de políticas e 
estratégias internacionais, da UE e nacionais e locais que abrangem vários setores e 
recursos, como conscientização e comunicação, prevenção, mitigação, preparação, 

Mês 7 de Preparação em um Ano: Segurança contra Incêndios

Programa: Horizonte Europa - Sociedade Resiliente a Desastres para a Europa



e detecção, resposta e recuperação. Nossas sociedades hoje têm que lidar com crises 
complexas e transfronteiriças dentro das quais é necessária uma abordagem mais sistêmica 
com estrita interligação entre redução de riscos e desenvolvimento sustentável. Crises 
complexas afetam as áreas científica, de governança, política e social e exigem cooperação 
intersetorial. Uma ampla gama de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, bem como 
projetos de capacitação e treinamento, tem apoiado o desenvolvimento e implementação de 
políticas e estratégias. No entanto, a integração de novas necessidades de investigação e 
inovação é muitas vezes difícil devido à complexidade do quadro político e ao elevado nível de 
fragmentação da investigação e das iniciativas de reforço das capacidades. Além disso, a 
cooperação reforçada e o envolvimento de diferentes setores e atores são essenciais, 
incluindo formuladores de políticas, cientistas, indústria/pequenas e médias empresas 
(PMEs), administração pública (tanto em nível nacional quanto regional/local), cientistas, 
crédito/financeiro instituições, profissionais, Organizações Não Governamentais (ONGs) e 
Organizações da Sociedade Civil (OSC),

FONTE:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-so
ciety_horizon-2021-2022_en.pdf

FONTE:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_hori
zon-euratom_en.pdf 

Uma das estratégias que o Sistema Nacional de Emergências (Sinae) do Uruguai vem 
desenvolvendo desde 2017 para a promoção de uma cultura preventiva, são as oficinas de 
conscientização sobre Gestão Integral de Riscos (GIR) em escolas rurais de todo o país, que 
foram especialmente planejadas levando em consideração a realidade das mesmas. Essas 
reuniões trabalham os riscos mais comuns no Uruguai, identificam os riscos específicos de 
cada escola e casa, aprofundam como agir em caso de emergência e realizam um simulacro 
de evacuação, envolvendo alunos, professores, pais e membros da comunidade , 
transcendendo assim a sala de aula.

As oficinas de sensibilização sobre GIR foram retomadas desde junho, mas nesta ocasião com 
uma particularidade: estão associadas à iniciativa “Desenvolver cidades resilientes” (MCR 
2030) e estão incorporadas no projeto denominado “Escolas Seguras”

FONTE:https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/sinae-se-suma-proyecto-escuelas-seguras-marco-i
niciativa-mcr-2030?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=fbcbfa4876-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&ut
m_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-fbcbfa4876-25743853 

Sinae adere ao projeto "Escolas Seguras" no âmbito da iniciativa MCR 2030



O Advocacy Toolkit foi desenvolvido em resposta às solicitações de nossos membros para um 
recurso abrangente especificamente projetado para advocacy para educação em emergências 
(EEE). 

Há um grande número de kits de ferramentas disponíveis que explicam como e por que um 
problema ou causa é defendido. Existem também muitos guias, resumos e relatórios disponí-
veis para apoiar a advocacia da EiE, incluindo vários recursos produzidos pela INEE e pelos 
nossos membros. Muitos dos recursos são muito úteis, mas o grande número de opções 
disponíveis pode ser confuso e difícil de navegar. Isso significa que a busca por recursos de 
advocacia geralmente consome o valioso tempo e energia que vem com a advocacia. Cenários 
globais e nacionais em constante mudança significam que os recursos rapidamente se 
tornam obsoletos. Além disso, por muitos anos e apesar do volume de caixas de ferramentas 
disponíveis, 

O objetivo do Kit de Ferramentas de Advocacia da INEE é tornar mais fácil e rápido encontrar 
as ferramentas necessárias para fortalecer o trabalho vital de seus membros. A Caixa de 
Ferramentas reúne recursos educacionais para uso em contextos humanitários e de 
desenvolvimento e os apresenta como listas claras e concisas. Os recursos listados foram 
selecionados em resposta a um levantamento das necessidades dos membros da INEE e em 
reconhecimento aos diversos contextos de emergência em que os membros da INEE 
trabalham. Embora este recurso seja destinado principalmente aos membros da INEE que 
trabalham em nível nacional, esperamos que seja útil para qualquer organização ou indivíduo 
que defenda, ou queira defender, a EiE em nível local, regional ou internacional.

FONTE:https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE%20EiE%20Advocacy%20Toolkit%20v1.0%20LowRes.pdf 

A geografia do comércio alimentar e agrícola: abordagens políticas para o desenvolvimento 
sustentável

O State of Agricultural Commodity Markets 2022 (SOCO 2022) discute como as políticas 
comerciais, baseadas em abordagens multilaterais e regionais, podem enfrentar os desafios 
atuais para o desenvolvimento sustentável. As políticas comerciais em alimentos e agricultura 
devem ter como objetivo salvaguardar a segurança alimentar global, abordar as 
compensações entre objetivos econômicos e ambientais e fortalecer a resiliência do sistema 
agroalimentar global a choques, como conflitos, pandemias e condições climáticas 
extremas. O relatório discute a geografia do comércio, analisando o comércio de alimentos e 
agrícolas e seus padrões entre países e regiões, seus impulsionadores e o ambiente da 
política comercial. Vantagem comparativa, políticas comerciais e custos comerciais moldam 
os padrões de comércio de alimentos e agricultura. Quando a vantagem comparativa se 
desenvolve no mercado global, o comércio beneficia todos os países. A redução das barreiras 
tarifárias e a redução dos custos comerciais podem promover o comércio e o crescimento 
econômico. Os acordos comerciais multilaterais e regionais podem facilitar o processo de 

Criando Mudança: Kit de Ferramentas de Advocacia para Educação em Emergências

A Situação dos Mercados de Commodities Agrícolas 2022



tornar o comércio um caminho para o crescimento, mas os ganhos do comércio são 
distribuídos de forma desigual. Quando os impactos ambientais globais, como as mudanças 
climáticas, são considerados, uma abordagem multilateral do comércio pode ajudar a 
expandir o alcance das medidas de mitigação.

FONTE:https://www.fao.org/3/cc0471en/online/cc0471en.html 

Banco Mundial aprova novo fundo intermediário financeiro (FIF) para Pre-
venção, Preparação e Resposta à Pandemia (PPR) - inclui Possibilidades de 
Financiamento de Saúde Única

Com amplo apoio do G20, em 20 de junho de 2022, o Conselho de Administração do Banco 
Mundial aprovou a criação de um Fundo Intermediário Financeiro (FIF) cujo objetivo será 
abordar a prevenção, preparação e resposta à pandemia (PPR). Já foram anunciados 
compromissos de mais de US$ 1 bilhão. Esses e outros novos recursos ajudarão os países de 
baixa e média renda a aumentar seus investimentos em pandemias, melhorar a coordenação 
entre parceiros e servir como plataforma para advocacia.
 
O FIF fortalecerá a capacidade do país em áreas como vigilância de doenças, sistemas 
laboratoriais, força de trabalho em saúde, comunicação e gestão de emergências e 
envolvimento da comunidade. Também fortalecerá a capacidade regional e global de 
compartilhamento de dados, harmonização regulatória e desenvolvimento coordenado, 
aquisição, distribuição e implantação de contramedidas e suprimentos médicos essenciais.
 
O Banco Mundial administrará o FIF com o conhecimento técnico fornecido pela Organização 
Mundial da Saúde, ambos trabalhando em estreita colaboração com doadores e outros 
parceiros. O escopo e o design do FIF são um trabalho em andamento, mas as indicações do 
que provavelmente será incluído estão contidas em uma ficha informativa do FIF que afirma: 
“ Uma abordagem multissetorial de Saúde Única é fundamental para a prevenção de riscos 
à saúde pública”.
 
O FIF deve ser lançado em três a quatro meses. O tempo antes do lançamento pode ser usado 
por países e líderes regionais para considerar maneiras de estar pronto com as políticas, pro-
gramas e projetos da SAÚDE ÚNICA.

FONTE:https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/factsheet-financial-intermediary-fund-for-pandemic-prevention-prepare
dness-and-response

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258970/9789241550130-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Diretrizes da OMS sobre o uso de antimicrobianos 
clinicamente importantes em animais produtores de alimentos



Características dos 100 maiores surtos de doenças zoonóticas modernas

Os surtos de doenças zoonóticas são uma ameaça importante para a saúde humana e vários 
fatores têm sido reconhecidos como contribuindo para o aumento da sua frequência. Identi-
ficar e quantificar as relações entre os condutores de surtos de doenças zoonóticas e a gra-
vidade do surto é fundamental para o desenvolvimento de estratégias direcionadas de vigi-
lância de doenças zoonóticas e prevenção de surtos. No entanto, faltam estudos quantitativos 
de causadores de surtos em escala global. Atributos de países como liberdade de imprensa, 
capacidades de vigilância e latitude também influenciam os dados globais de surtos. Para 
ilustrar essas questões, revisamos as características dos 100 maiores surtos em um conjun-
to de dados global ( n= 4463 surtos zoonóticos bacterianos e virais) e compará-los com 200 
controles de fundo escolhidos aleatoriamente. Grandes surtos tendiam a ter mais causas do 
que surtos de fundo e estavam relacionados a fatores ambientais e demográficos de grande 
escala, como mudanças na abundância de vetores, densidade populacional humana, con-
dições climáticas incomuns e contaminação da água. Patógenos de grandes surtos eram mais 
propensos a serem virais e transmitidos por vetores do que surtos de base. No geral, nosso 
estudo de caso mostra que as características de grandes surtos zoonóticos com milhares a 
milhões de casos diferem consistentemente daquelas de surtos mais típicos. Discutimos 
também as limitações do nosso trabalho, esperando abrir caminho para estudos futuros mais 
abrangentes.

Este artigo faz parte do número temático 'Macroecologia de doenças infecciosas: diversidade 
e dinâmica de parasitas no mundo'.

FONTE:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2020.0535

Uma nova publicação do CDC e da Associação Nacional de Veterinários de Saúde Pública do 
Estado fornece informações sobre animais de estimação não tradicionais e recomendações 
para a prevenção de doenças zoonóticas associadas a esses animais.

A posse de animais de estimação não tradicionais (animais de estimação que não sejam cães 
e gatos) está aumentando nos Estados Unidos. Três grupos de animais são repetidamente 
associados a surtos locais, regionais e nacionais de doenças zoonóticas: roedores, aves 
domésticas e répteis. Esta publicação fornece informações sobre essas e outras espécies de 
animais de estimação não tradicionais que apresentam risco de disseminação de doenças 
zoonóticas, como pequenos mamíferos não roedores, anfíbios e outros animais aquáticos.
As recomendações fornecidas nesta publicação usam uma abordagem SAÚDE ÚNICA que 
reconhece os benefícios da posse de animais de estimação e promove a posse responsável de 
animais de estimação para manter animais e pessoas saudáveis.

FONTE:https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/vbz.2022.0022 

Novo Compêndio de Medidas para Prevenir Doenças Zoonóticas Associadas 
a Animais de Estimação Não Tradicionais



O uso excessivo da videoconferência para o trabalho pode contribuir para o que tem sido 
chamado de “fadiga do zoom”: sentir-se ansioso, socialmente isolado ou emocionalmente 
exausto devido à falta de conexão social. Dadas as implicações para o bem-estar dos funcio-
nários, este estudo investigou a fadiga do Zoom no trabalho e sua potencial ligação com os 
sintomas de saúde mental. Uma pesquisa nacional de sintomas de saúde mental foi realizada 
nos Estados Unidos durante a pandemia de COVID-19 em agosto de 2020. Adultos ( n  = 902) 
que endossaram uma mudança no trabalho para videoconferência completaram uma pesqui-
sa online; os critérios da pesquisa incluíram idade mínima de 22 anos e renda bruta anual 
relatada de <$ 75.000. O levantamento estatístico foi empregado para ponderar a amostra 
usando dados do censo dos EUA sobre região geográfica, idade, sexo, raça e etnia. Uma 
Escala de Fadiga Zoom de três itens que mede estresse percebido, isolamento e depressão 
associados à videoconferência no trabalho mostrou boa consistência interna (α = 0,85). As 
pontuações mais altas nessa escala foram relacionadas a ser casado, raça não branca, esco-
laridade pós-ensino médio, doença mental grave, maior solidão, menor apoio social, falta de 
dinheiro para alimentação e mais videoconferências semanais. Os sintomas depressivos 
demonstraram uma associação significativa com a fadiga do Zoom, mesmo quando ajustados 
para covariáveis demográficas, psicossociais e clínicas. Os resultados do estudo indicaram 
que empregadores e funcionários devem considerar uma série complexa de fatores em nível 
individual e ambiental ao avaliar como a videoconferência no trabalho pode gerar estresse, 
isolamento social e exaustão emocional. Esse impacto pode afetar negativamente a saúde 
mental, a produtividade no trabalho e a qualidade de vida, mesmo após a pandemia do 
COVID-19.

FONTE:https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2021.0257?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term
=&utm_content=click-here&utm_campaign=CYBER%20PR%20June%208%202022 

Prevê-se uma escassez global de cerca de 18 milhões de profissionais de saúde até 2030, 
um recorde de 130 milhões de pessoas que precisam de assistência humanitária e existe a 
ameaça global de pandemias como a COVID-19. Pelo menos 400 milhões de pessoas em todo 
o mundo não têm acesso aos serviços de saúde mais essenciais, e todos os anos 100 milhões 
de pessoas são mergulhadas na pobreza porque têm de pagar os cuidados de saúde do seu 
próprio bolso. Há, portanto, uma necessidade urgente de encontrar estratégias inovadoras 
que vão além da resposta convencional do setor de saúde. Essas intervenções também são 
relevantes para as três áreas do Décimo Terceiro Programa Geral de Trabalho da Organização 
Mundial da Saúde.

A OMS recomenda intervenções de autocuidado para todos os países e contextos econômi-
cos como componentes críticos no caminho para alcançar a cobertura universal de saúde 
(CUS), promover a saúde, manter o mundo seguro e atender os vulneráveis.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240052192 

Um estudo nacional sobre fadiga de zoom e saúde mental durante a 
pandemia de COVID-19: implicações para o futuro trabalho remoto

Diretriz da OMS sobre intervenções de autocuidado para saúde e bem-es-
tar, revisão de 2022



Resiliência ao risco de desastres: evolução conceitual, 
questões-chave e oportunidades

Este artigo apresenta uma seleção de 25 componentes usados para definir a resiliência, e 
surge uma ligação interessante entre esses componentes e as dimensões da gestão de risco 
(prevenção, preparação, resposta e recuperação), oferecendo uma perspectiva para fortalecer 
a resiliência por meio do desenvolvimento de capacidades. Apesar de seu potencial, a resiliên-
cia está sujeita a desafios quanto à sua operacionalização, eficácia, mensuração, credibilida-
de, equidade e até mesmo sua natureza. No entanto, oferece aplicabilidade e oportunidades 
para as comunidades locais, bem como um olhar interdisciplinar para os desafios globais.

A resiliência tornou-se uma pedra angular para a gestão de riscos e redução de desastres. 
No entanto, evoluiu extensivamente tanto etimologicamente quanto conceitualmente no 
tempo e em todas as disciplinas científicas. O conceito foi (re)formado pela evolução dos 
esforços de pesquisa e prática. Por muito tempo considerada o oposto da vulnerabilidade, a 
resiliência foi definida pela primeira vez como a capacidade de resistir, se recuperar, lidar e se 
recuperar rapidamente dos impactos dos perigos. Para evitar o possível retorno às condições 
de vulnerabilidade e exposição a perigos, as noções de desenvolvimento pós-desastre, trans-
formação e adaptação (reconstruir melhor) e antecipação, inovação e proatividade (saltar 
adiante) foram então integradas. Hoje, a resiliência é caracterizada por uma infinidade de 
componentes e várias classificações.

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-022-00419-0 

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


