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Aprovada a liberação de recursos para construção
do Centro de Resiliência a Desastres de Campinas

No dia 28 de janeiro a Defesa Civil de Campinas apresentou o projeto de Construção do Centro
de Resiliência a Desastres em atendimento ao decreto municipal 21.921/2022.
O projeto foi apresentado ao Conselho Gestor do PROAMB- Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente, e seu financiamento foi aprovado por unanimidade
pelos conselheiros .
O espaço contará com salas para treinamento e para planejamento de operações com foco na
resiliência e na intersetorialidade.
As atividades do Centro de Resiliência a Desastres também vai englobar atividades de um
Centro de Operações de Emergência -COE e atividades com outros estados e municípios com
o intuito de conhecer e divulgar boas praticas da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes na
cidade de Campinas.
FONTE:https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/138239
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43111
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=oK5Qbed7jVE

A cidade permanece em Estado de Alerta depois das mortes

Corpos de casal e três crianças foram retirados dos escombros no Jardim Promeca, em
Várzea Paulista, na tarde de domingo (30); entre as vítimas está uma bebê de 1 ano.
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2022/02/01/mae-e-bebe-de-familia-morta-soterrada-em-casa-foram-encontradas-abracadas-diz-pre
feitura.ghtml

Vistoria do Coordenador Regional Sidnei Furtado, Coordenador Municipal Cristiano Vargas
e Coordenador Regional Jundiai Cel Germano Gimenez

Iniciativa Construindo Cidades Resilientes
Em comemoração ao primeiro ano da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030
(MCR2030), o Escritório Regional das Américas e Caribe reflete o progresso alcançado por
meio de parcerias e colaborações na região.

Adesão na Região Administrativa de Campinas

FONTE:https://mcr2030.undrr.org/join
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43138

Pandemia gerou milhares de toneladas a mais
de resíduos médicos e hospitalares
Um relatório inédito da Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que desde o início da pandemia, foram geradas milhares de toneladas a mais de lixo hospitalar, sobrecarregando os
sistemas de descartes ao redor do mundo.
Além disso, esses materiais perigosos ameaçam a saúde ambiental e humana. Os resultados
da análise da OMS foram divulgados esta terça-feira, em Genebra, levando em consideração
87 mil toneladas de equipamento de proteção pessoal adquiridos pelos países entre março de
2020 e novembro de 2021.
Testes e agulhas
Segundo a OMS, a maior parte deste material utilizado na resposta à Covid-19 provavelmente
foi parar no lixo após ser utilizado.
A agência nota, no entanto, que estes números são apenas uma indicação da escala do problema de resíduo hospitalar gerado com a pandemia, por não levar em conta, por exemplo, o total
de máscaras descartadas pelo público em geral.
O relatório menciona mais de 140 milhões de testes de Covid-19, que tem potencial de gerar
2,6 mil toneladas de lixo não-infeccioso, em sua maioria plástico, e 731 mil litros de resíduo
químico, o equivalente a um terço de uma piscina Olímpica.
Segundo a OMS, 8 bilhões de doses de vacina administradas no período analisado produziram
um adicional de 144 mil toneladas a mais de lixo, principalmente em forma de seringas, agulhas e caixas de proteção.
Exposição e riscos
A agência avalia que a prioridade dos países foi garantir equipamentos de proteção de qualidade para as equipes médicas, e não foi dedicada a atenção necessária ao descarte seguro e
adequado do lixo hospital gerado pela crise de Covid-19.
Atualmente, 30% dos centros de saúde (sendo que nos países menos desenvolvidos, o índice
chega a 60%) não têm equipamentos para o descarte apropriado de materiais médicos, muito
menos para o lixo adicional gerado na resposta à pandemia.
De acordo com a OMS, a situação acaba expondo os profissionais de saúde a riscos de ferimentos causados por agulhas, queimaduras, exposição a microorganismos patogênicos,
entre outros.
Recomendações
As comunidades de áreas próximas a locais de descarte de lixo também acabam correndo
riscos. A diretora de Meio Ambiente e Saúde da OMS, Maria Neira, declarou que “a Covid-19
forçou o mundo a levar em conta os aspectos negligenciados do sistema de descarte e como
produzimos, utilizamos e descartamos os recursos de cuidados de saúde, do berço ao
túmulo”.

Segundo Neira, é necessária uma “mudança em todos os níveis, tanto global quanto nos hospitais, em relação ao manejo do material hospitalar e de saúde”. O relatório da OMS traz
várias recomendações neste sentido, focando no descarte sustentável.
A agência sugere, por exemplo, a utilização de embalagens ecológicas para materiais de proteção, como luvas e máscaras; investimentos em tecnologias de descarte do lixo que não utilizam incineração; logística de apoio ao tratamento centralizado e investimentos no setor da
reciclagem para garantir que materiais como o plástico tenham um segundo ciclo.
A OMS nota que a análise surge em um momento de muita pressão para que os sistemas de
saúde reduzam suas pegadas de carbono e diminuam o total de material médico que vão
parar nos lixões, especialmente devido aos impactos para os sistemas de distribuição de água
e alimentar.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/02/1778202?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=31d326b560-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_0
2_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-31d326b560-105027597
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612

Agências da ONU pedem maior proteção
para saúde dos que estão em teletrabalho
A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, estão
pedindo a adoção de medidas de proteção à saúde de funcionários que estão trabalhando de
forma remota.
Uma análise das duas agências mostra tanto benefícios como riscos associados ao teletrabalho, uma prática que se tornou comum em vários países desde o início da pandemia de
Covid-19.
Menor tempo no trânsito
OMS e OIT listam várias vantagens de se trabalhar de casa: maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal; mais flexibilidade em relação à carga horária; redução do tráfego e ausência
do trajeto casa-trabalho. Os dois últimos benefícios ajudam, inclusive, a diminuir a poluição
do ar.
Esses profissionais também têm uma melhor saúde física e mental. O sistema pode ainda
aumentar a produtividade e baixar os custos operacionais de muitas empresas.
Por outro lado, sem organização e sem apoio de saúde e de segurança, o impacto do trabalho
remoto pode ser muito alto para o bem-estar dos funcionários.

Depressão e estafa

Foto: © UNICEF/Bruno Amsellem/Divergence

Na França, jornalista trabalha de casa ao lado da filha de três anos.
A prática pode levar ao isolamento, estafa, depressão, violência doméstica, lesões musculares; fadiga ocular; aumento do consumo de cigarro e de álcool; sedentarismo e aumento de
peso.
Para a OMS e a OIT, governos, empregadores, funcionários e serviços de saúde nos locais de
trabalho devem promover e proteger a saúde e a segurança das pessoas em teletrabalho.
A diretora do Departamento de Ambiente e Saúde da OMS, Maria Neira, diz ser muito claro
que “em dois anos de pandemia”, o trabalho remoto já causa vários benefícios à saúde, mas
também pode ter um impacto negativo.
Segundo ela, “para onde o pêndulo irá balançar depende de como governos, empregadores e
funcionários cooperarão e se haverá políticas e práticas benéficas para empregados e empresas”.
Direito de se desconectar
Entre as medidas recomendadas pela OMS e OIT estão programas para reduzir os impactos
psicossociais do teletrabalho; treinamento adequado para supervisores sobre controle eficaz
de riscos, liderança a distância e promoção da saúde no trabalho e estabelecimento da política
do “direito de se desconectar”, além de dias suficientes de descanso.
A diretora de Governança da OIT, Vera Paquete-Perdigão, afirma que “o teletrabalho veio para
ficar e continuará aumentando, já que tanto empresas quanto funcionários experimentaram
os benefícios”.
Segundo ela, ao abraçar o “novo normal”, existe a oportunidade de melhorar as práticas e as
regras e assim, garantir que milhões de pessoas trabalhando de casa possam estar saudáveis, felizes e produtivas.
Outras recomendações descritas no relatório focam na organização do dia de trabalho, para
que funcionários saibam exatamente quais são as prioridades e resultados

esperados. Outra indicação é de garantias de que supervisores e colegas sinalizem quando
estão disponíveis para trabalhar e que o sistema seja respeitado por todos.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/02/1778552?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=6f6f12e6e2-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_0
3_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6f6f12e6e2-105027597
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240040977

Plano de Implementação de Alto Nível de Preparação
para PC PIP II 2018-2023, Revisão de 2021
O Plano de Implementação de Alto Nível II (HLIP II) do Quadro de Contribuição da Parceria
(PC) da Estrutura Pandêmica da Gripe Pandêmica (PIP) descreve a estratégia para fortalecer a preparação global da gripe pandêmica de 2018 a 2023. Ele se baseia no progresso feito
sob a primeira Implementação de Alto Nível Plano, que delineou o escopo de trabalho de 2013
a 2017. Este plano complementa outras iniciativas globais e da OMS para melhorar a preparação global para uma pandemia de gripe.
Revisão de 2021
Em 2021, foi realizada uma Revisão Intercalar externa do Plano de Implementação de Alto
Nível II 2018-2023 para avaliar o progresso, levar em conta as mudanças no cenário para a
preparação global da gripe pandêmica e identificar os ajustes intermediários necessários
para uma implementação ideal. Esta revisão do HLIP II aborda a recomendação nº 1 da
Revisão Intermediária para atualizar indicadores e marcos que não eram mais adequados. As
seguintes alterações foram feitas:
•
•

Indicadores: 4 novos foram adicionados, 1 removido e 6 revisados
Marcos: 8 novos foram adicionados, 7 removidos e 2 revisados

Para mais detalhes, consulte as alterações no documento e anexos
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240041349

Acabar com o descaso em atingir as metas de desenvolvimento sustentável.
Saúde Única: abordagem para ação contra doenças tropicais negligenciadas
Este documento complementar para Acabar com a negligência para atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável: um roteiro para doenças tropicais negligenciadas
2021-2030("o roteiro") visa apoiar uma série de partes interessadas - incluindo países em
que as doenças tropicais negligenciadas (DTNs) são endêmicas, organizações internacionais
e atores não estatais - para alcançar as metas do roteiro por meio de um plano transdisciplinar e transversal. Abordagem da saúde. Especificamente, fornece orientação sobre as ações
de Uma Saúde necessárias para as principais partes interessadas e como apoiar uma mudança de paradigma em direção a Uma Saúde nos programas nacionais de DTN. Exemplos de
desafios comuns da One Health e como eles podem ser superados, bem como estudos de
casos ilustrativos são fornecidos em todo o livro. O documento complementar foi desenvolvido
por meio de um processo consultivo global envolvendo entrevistas com as partes interessadas, workshops interativos e consulta pública online.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240042414

O conceito de saúde única se torna global em 2021: como nasceu 2021-2030
As mentes e os livros por trás do princípio orientador - One Health - adotado este ano pelo
G7, G20 e Assembleia Mundial da Saúde para reformar a saúde pública
2021 foi um ano especial para a One Health, o ano em que se tornou global e se tornou uma
política prioritária de saúde pública em todo o mundo. A primeira mudança sísmica ocorreu
na reunião de Ministros da Saúde do G7, antes da reunião formal dos Chefes de Estado em
Carbis Bay e apareceu no comunicado final da Cúpula do G7 em 13 de junho de 2021 , com
uma referência específica a ele como um grande princípio para ajudar a combater o atual
Covid e futuras pandemias:
“Melhorar a integração, fortalecendo uma abordagem de “Saúde Única” em todos os aspectos
da prevenção e preparação para pandemias, reconhecendo os vínculos críticos entre a saúde
humana e animal e o meio ambiente…”
A reunião do G7 foi seguida pela reunião do G-20 em outubro de 2021, precedida por uma reunião ministerial preparatória sobre questões de saúde em setembro. Mais uma vez, a One
Health foi o centro das atenções com uma Declaração inovadora dos Ministros da Saúde do
G20, esclarecendo que:
“… as ligações entre a saúde humana e animal, os efeitos da One Health relacionados à resistência antimicrobiana (AMR), sistemas alimentares e saúde ambiental, incluindo mudanças
climáticas, degradação do ecossistema, aumento da invasão de sistemas naturais e perda de
biodiversidade devem ser abordados por meio de a abordagem da Saúde Única, aproveitando
e contando com a liderança técnica e o papel de coordenação da OMS, FAO, OIE e PNUMA”.

Os Ministros das Finanças do G20 ecoaram a prioridade dada à One Health em sua própria
declaração pedindo financiamento apropriado, observando que “é necessário um financiamento maior e mais previsível para que a OMS desempenhe suas funções críticas e garanta
que não haja lacunas na vigilância para de ação e fortalecer a abordagem integrada One
Health.”
Em 29 de outubro, os Ministros da Saúde e das Finanças do G20, em um comunicado conjunto,
anunciaram o estabelecimento de uma Força-Tarefa Conjunta de Finanças-Saúde, de acordo
com o princípio de Uma Saúde e declararam:
“Estamos determinados a avançar a pandemia, a prevenção, a preparação e a resposta, bem
como a preparar o caminho para uma recuperação pós-pandemia mais forte, de acordo com
a abordagem abrangente da Saúde Única , levando em consideração o trabalho do Programa
Tripartite e do Meio Ambiente da ONU e seus recém-criado Painel de Especialistas de Alto
Nível da One Health e com compromissos anteriores do G20 para combater a resistência antimicrobiana”. (fonte em negrito adicionada)
Este foi o culminar de anos de esforço empenhado, em particular na área da One Health . Isso
significou o envolvimento ativo de médicos, veterinários, advogados, organizações institucionais como agências da ONU como a OMS e a Organização Internacional de Saúde Animal
(OIE), órgãos especializados como The Lancet One Health Commission , reuniões preparatórias anteriores do G7 e G20 em Itália , uma Cúpula Mundial da Saúde em Berlim e uma série
de videoconferências acadêmicas, sem fins lucrativos, outros eventos e artigos.
Enquanto isso, a OMS não ficou ociosa enquanto seu diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus e seu secretariado preparavam a sessão especial da Assembleia Mundial da Saúde (AMS)
de 29 de novembro a 1º de dezembro, pedindo a One Health como um princípio orientador
para reformar a saúde pública global . A sessão resultou na adoção unânime do One Health
pela WHA, lançando o processo para desenvolver um acordo global histórico sobre prevenção,
preparação e resposta à pandemia.
As agências especiais das Nações Unidas encarregadas de tratar de questões de saúde reagiram rapidamente e manifestaram seu apoio.
Em 1º de dezembro de 2021, em um comunicado de imprensa conjunto , a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) ) afirmou que “recebem a definição operacional recém-formada de One
Health de seu painel consultivo, o One Health High-Level Expert Panel l (OHHLEP), cujos
membros representam uma ampla gama de disciplinas em ciência e setores relacionados a
políticas relevantes para a One Health em todo o mundo.” E eles acrescentaram que suas
“quatro organizações estão trabalhando juntas para integrar a One Health para que estejam
melhor preparadas para prevenir, prever, detectar e responder às ameaças globais à saúde e
promover o desenvolvimento sustentável”.
Uma institucionalização visionária e unânime do One Health em todo o mundo é o objetivo
discutido de forma convincente em muitos artigos da Impakter . O objetivo é “ajudar a proteger
e/ou salvar incontáveis milhões de vidas em nossa geração e nas futuras”. Um objetivo ambicioso, sem dúvida, mas viável devido à novidade do conceito que convoca a medicina tradicional a olhar para além das fronteiras da saúde humana.
Talvez o gráfico único que melhor expresse o que é One Health tenha sido criado em dezembro
de 2013 e início de 2014 por ONE HEALTH SWEDEN em colaboração com a equipe pro bono da
One Health Initiative Autônoma* :
As definições concisas variam, no entanto: One Health são os esforços colaborativos de várias
disciplinas trabalhando local, nacional e globalmente para alcançar a saúde ideal para pessoas, animais, plantas e nosso meio ambiente.

Além disso, One Health envolve táticas e estratégias de comunicação colaborativas, multissetoriais, interdisciplinares e transdisciplinares que funcionam nos níveis local, regional, nacional e global. O envolvimento determina que, para alcançar resultados ótimos de saúde, deve
haver o reconhecimento da interconexão entre pessoas, animais, plantas e seu ambiente
compartilhado.
A epidemiologia da saúde pública e a pesquisa clínica (ou seja, medicina comparada/pesquisa
translacional) são baseadas em evidências e comprometidas com a prevenção de doenças e a
melhoria dos cuidados de saúde para todos.
A política de uma abordagem One Health em relação a como as decisões de políticas públicas
são tomadas por funcionários eleitos está sendo explorada, mas ainda está evoluindo. Os funcionários eleitos elaboram leis, regulamentos e determinam como os recursos públicos são
alocados.
No entanto, interesses materiais, ideologia política e cultura desempenham papéis importantes na implementação final. De fato, o livro One Health and the Politics of Antimicrobial Resistance , de Laura H. Kahn, MD, MPH, MPP investigou de forma abrangente questões controversas envolvidas “de uma maneira única, ao mesmo tempo em que oferece recomendações de
políticas que todos os lados podem aceitar”.
Dr. Kahn analisou os resultados surpreendentes de diferentes abordagens políticas para a
resistência a antibióticos em todo o mundo, concentrando-se no aumento da resistência antimicrobiana em animais e humanos de uma perspectiva de Saúde Única. Embora a comunidade médica tenha atribuído o problema às práticas agrícolas, a comunidade agrícola insiste que
a resistência aos antibióticos é o resultado do uso indiscriminado de antibióticos na medicina
humana. Dr. Kahn argumenta que este jogo de culpas alimentou a política de resistência aos
antibióticos e impediu o desenvolvimento de políticas eficazes para lidar com o agravamento
da crise.
Um artigo ponderado recentemente publicado intitulado “ Significado e mecanismos de parcerias de uma saúde: insights de uma revisão crítica da literatura sobre colaborações entre
governos ” oferece outra perspectiva acadêmica valiosa, analisando 58 artigos publicados de
1967 a 2018 nas áreas de saúde global, doenças infecciosas doenças, gestão, nutrição e ciências da sustentabilidade.
A análise revelou que as parcerias multissetoriais assumem várias formas e surgem em condições de incerteza dinâmica e falha do setor quando as informações e os recursos necessários estão além das capacidades de qualquer setor individual. Tais parcerias são inerentemente de natureza política e englobam múltiplas agendas concorrentes de atores colaboradores. Os autores do artigo concluíram que “Sustentar colaborações por um longo período de
tempo exigirá abordagens colaborativas como One Health para acomodar perspectivas políticas concorrentes e incluir flexibilidade para permitir que parcerias multissetoriais respondam
às mudanças nas dinâmicas externas”.
Uma Perspectiva Histórica: Como e quem esteve por trás do nascimento do conceito One
Health
Retrospectivamente, o primeiro elemento a ser apreendido e apreciado é encontrado neste
artigo intitulado Uma perspectiva … algumas inspirações históricas significativas para o
avanço do conceito e movimento Uma Medicina/Uma Saúde – Séculos XIX, XX e XXI . Isso
fornece um esclarecimento prospectivo e perspicaz para uma compreensão elementar, conforme previsto pelas principais mentes da ciência da saúde do passado. O conceito não é complicado; é relativamente simples, palpável e altamente eficaz.
A peça fundamental da literatura do século 20 que fornece uma compreensão básica e susten-

ta o conceito de Saúde Única pode ser encontrada nos escritos de James H. Steele, DVM,
MPH, e Calvin Schwabe, DVM, DSc . Eles expuseram persuasivamente em profundidade sobre
a(s) questão(ões) da One Health.
Dr. Steele, o veterinário que iniciou a divisão veterinária dos Centros de Controle e Prevenção
de Doenças (CDC) dos EUA em Atlanta em 1945, é universalmente considerado o decano da
saúde pública veterinária e apelidado de “pai da saúde pública veterinária”. Mas ele é mais do
que isso – quando se trata de One Health, foi ele quem desenvolveu o conceito. Na verdade, ele
foi ouvido usar o termo “One Health” durante o final do século 20 , época em que a ideia, de
fato, uma nova abordagem filosófica da medicina tomou forma .
Embora nenhuma referência específica do uso da frase por Steele tenha sido identificada ou
localizada em suas muitas palestras ou publicações públicas do final do século 20, a frase “
One World, One Medicine, One Health ” foi expressa pela primeira vez literalmente ao primeiro
co-autor ( Dr. Bruce Kaplan) via comentários por telefone em algum momento de 1996-97.
Steele ligou para o co-autor em seu escritório em Washington, DC, enquanto trabalhava para
o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do USDA (FSIS), Escritório de Saúde Pública e
Ciência (OPHS). Pelo menos um outro colega-líder da One Health, William Stokes, DVM , um
membro distinto da Força-Tarefa One Health da American Veterinary Medical Association
(AVMA) concordou via e-mail com uma lembrança semelhante dele usando essas palavras na
primavera de 2003. Steele repetiu essa frase novamente em 2007 em um jantar privado no
Army-Navy Club, Washington, DC.
Steele telefonou rotineiramente para o primeiro co-autor uma vez por mês durante os últimos
15-16 anos de sua vida até sua morte em 2013 para discutir One Health, saúde pública e
outras questões pertinentes. O segundo coautor, Dr. Craig N. Carter, é o biógrafo oficial de
Steele e depois de conduzir 20 anos de pesquisa, em 2015, publicou um livro intitulado Animal
Health, Human Health, One Health: the Life and Legacy of Dr. James H. Steele (2 edições).
FONTE:https://impakter.com/concept-one-health-global-how-born/
FONTE:https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-11/policybrief-onehealth-v3.pdf

Gripe Aviária Altamente Patogênica em Aves Selvagens
O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos
EUA (USDA) anunciou recentemente as primeiras detecções de vírus H5 da gripe aviária de
alta patogenicidade asiática (HPAI) em aves selvagens nos Estados Unidos desde 2016. As
aves selvagens podem transportar HPAI A( H5N1) da gripe aviária sem apresentar sintomas,
mas esses vírus podem causar doenças e morte em aves domésticas. Infecções humanas
com a gripe aviária HPAI A(H5N1) são raras, mas podem acontecer, geralmente após contato
próximo com aves infectadas. O CDC considera baixo o risco para a saúde do público em geral
dessas recentes infecções por gripe aviária selvagem.
FONTE:https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai?ACSTrackingID=USCDC_1164-DM74640&A
CSTrackingLabel=One%20Health%20Update%3A%20Recent%20A(H5N1)%20Bird%20Flu%20Infections%20in
%20U.S.%20Wild%20Birds%20&deliveryName=USCDC_1164-DM74640
FONTE:https://wahis.oie.int/#/home

Resumo da Política: Preparação e Resposta a Desastres no Direito Internacional: Implicações
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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
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