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Apenas no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e 
depressão subiu 25%, revela a Organização Mundial da Saúde, OMS. 

Segundo agência, “uma das explicações para o aumento é o stress sem precedentes causado 
pelo isolamento social”, o que impactou as rotinas de trabalho e do dia a dia das pessoas.  

Pensamentos suicidas  

Solidão, medo de contrair o coronavírus, luto pela perda de entes queridos e preocupações 
financeiras também são citados no estudo da OMS entre os fatores que levaram à alta dos 
casos de ansiedade ou depressão.  

Entre os trabalhadores de saúde, a exaustão está entre os principais motivos para pensamen-
tos suicidas.  

Preocupações com os impactos da pandemia na saúde mental da população fez com que 90% 
dos países analisados incluíssem apoio psicossocial nos planos de resposta. Ainda assim, 
muitas lacunas continuam existentes. 

A ponta do iceberg 

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, revelou que “as informações disponíveis 
agora sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental são apenas a ponta do iceberg”.  

Ele pede a todas as nações para dedicarem mais atenção à relação entre pandemia e impac-
tos na saúde mental e darem mais apoio à população.  

O estudo mostra ainda que os jovens são afetados de forma desproporcional, com mais risco 
de comportamentos autodestrutivos ou suicidas. O impacto da pandemia na saúde mental das 
mulheres foi também mais severo do que para os homens. 

A OMS revela ainda que pessoas com doenças pré-existentes, como câncer, asma e proble-
mas cardiovasculares tiveram mais chances de desenvolver sintomas de desordens de saúde 
mental. 

Acompanhamento online  

Por outro lado, pessoas que já sofrem de ansiedade ou depressão, quando infectadas pela 
Covid-19, tem mais risco de serem hospitalizadas ou de contraírem uma forma mais severa 
da doença. Pacientes com psicose ou jovens com problemas de saúde mental estão especial-
mente em risco. 

Com o aumento da incidência, muitos serviços de apoio neurológico e mental foram afeta-
dos, incluindo prevenção ao suicídio.  

No fim de 2021, a situação havia melhorado um pouco, de acordo com a OMS, mas atualmente 

Pandemia de Covid-19 gerou alta de 25% dos casos de ansiedade e depressão



existem muitas pessoas que não conseguem o tratamento adequado.  

A agência destaca que a pandemia deixou clara a necessidade de aumentar o acesso a ser-
viços digitais de assistência à saúde mental, incluindo consultas pela internet.  

FONTE: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1 

Unicef alerta sobre impactos de longo prazo da pandemia na saúde mental das crianças

FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/10/1765432 

Sem investimentos, mundo não cumpre metas de serviços de saúde mental 

FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/10/1765902

A OMS estima que mais de um bilhão de jovens em todo o mundo correm o risco de perda 
auditiva devido à exposição ao som em ambientes recreativos. O risco de lesão auditiva per-
manente devido à audição insegura é evitável e caro.

Diante dessa ameaça crescente, governos, agências de saúde pública, envolvidos na criação, 
distribuição e amplificação da música, setor privado, sociedade civil e outros interessados, 
todos têm o dever de zelar pelo entendimento dos níveis sonoros para quais públicos e consu-
midores estão sendo expostos e criando ambientes que facilitem comportamentos de escuta 
seguros.

Para resolver isso, a OMS, como parte de sua iniciativa Make Listening Safe, desenvolveu o 
padrão global para locais e eventos de escuta segura, que fornece um entendimento comum 
de escuta segura em locais e eventos de entretenimento. O Padrão é composto por seis 
“recursos” que, quando implementados, permitem que o público em todo o mundo desfrute 
de música amplificada com proteção de sua audição, preservando a integridade da experiên-
cia artística.

FONTE: https://www.who.int/publications/i/item/9789240043114 

  

Padrão global da OMS para locais e eventos de escuta segura



Mesmo se conseguirmos parar o aquecimento do planeta além de 1,5ºC  neste século, ainda 
veremos impactos profundos em bilhões de pessoas em todos os continentes e em todos os 
setores, e a janela de adaptação está se estreitando rapidamente. Estas estão entre as desco-
bertas preocupantes do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC).

Com um aquecimento de 1,5ºC  acima dos níveis pré-industriais, o novo relatório projeta que, 
por exemplo, crianças menores de 12 anos experimentarão um aumento de quatro vezes nos 
desastres naturais em sua vida, e até 14% de todas as espécies avaliadas provavelmente 
enfrentarão um risco muito alto de extinção. Este é o nosso melhor cenário.

Impactos como esses não serão distribuídos uniformemente, com países da África, Ásia e 
nações insulares de baixa altitude sendo os mais atingidos. No entanto, essas nações estão 
entre as menos capazes de se adaptar.

Somos três vice-presidentes do IPCC e ajudamos a orientar as centenas de cientistas em todo 
o mundo que escreveram este relatório. Como o segundo de um conjunto de três, este relató-
rio oferece a síntese mais atualizada do que sabemos sobre os impactos das mudanças climá-
ticas e como nos adaptar a eles.

O relatório anterior , publicado no ano passado, confirmou que a Terra já aqueceu 1,09ºC 
desde os tempos pré-industriais como resultado da atividade humana.

A adaptação, como por meio do desenvolvimento sustentável de edifícios, pode ajudar a 
humanidade a gerenciar os riscos crescentes. Mas a adaptação por si só não será suficiente, 
ela deve ser combinada com uma redução drástica e urgente nas emissões globais de efeito 
estufa se quisermos evitar as crises extraordinárias que o aquecimento planetário sem miti-
gação traria.

Crises climáticas em cascata

Como o principal órgão de ciência do clima das Nações Unidas e da Organização Meteorológi-
ca Mundial, o IPCC é a autoridade global em mudanças climáticas.

Nosso novo relatório pinta um quadro preocupante dos impactos climáticos que já afetam a 
vida de bilhões de pessoas, nossas economias e o meio ambiente, dos polos ao Equador e do 
topo das montanhas ao fundo do oceano.

O aquecimento global de 1,09ºC já causou impactos generalizados globalmente. Nos últimos 
anos, vimos enormes incêndios florestais varrerem a Austrália , Chile , Estados Unidos e 
Grécia . Vimos eventos globais de branqueamento em massa de corais consecutivos . E vimos 
ondas de calor e eventos frios sem precedentes, como na Colúmbia Britânica, Canadá e no 
Texas , EUA.

Mesmo que consigamos reduzir as emissões globais e cumprir a meta do Acordo de Paris de 

Fome em massa, extinções, desastres: as previsões sombrias do novo
relatório do IPCC e por que os esforços de adaptação estão ficando para trás



apenas temporariamente exceder 1,5ºC neste século, isso ainda pode ter impactos graves e 
potencialmente irreversíveis, embora menos do que para aumentos de temperatura mais 
altos.

Isso inclui a extinção de espécies, especialmente em ilhas baixas e áreas montanhosas. Os 
mantos de gelo vão quebrar ainda mais na Groenlândia, na Antártida Ocidental e agora até na 
Antártida Oriental , elevando o nível do mar global em cerca de meio metro ou mais até 2100.

Cada pequeno aumento no aquecimento resultará em perdas e danos crescentes em muitos 
sistemas. Por exemplo, o relatório encontrou:

• em um cenário de altas emissões (onde as emissões globais continuam inabaláveis), 
desastres mais frequentes e extremos levarão a mais de 250.000 mortes desnecessárias a 
cada ano em todo o mundo.
• até 3 bilhões de pessoas estão projetadas para experimentar escassez crônica de água 
devido a secas com aquecimento de 2ºC, e até 4 bilhões com aquecimento de 4ºC, principal-
mente nos subtrópicos a latitudes médias
• danos de inundação projetados podem ser até duas vezes maiores a 2ºC de aqueci-
mento e até 3,9 vezes maiores a 3ºC, quando comparados com danos a 1,5ºC
• até 18% de todas as espécies avaliadas em terra estarão em alto risco de extinção se o 
mundo aquecer 2ºC até 2100. Se o mundo aquecer até 4ºC, aproximadamente cada segunda 
espécie de planta ou animal avaliada estará ameaçada
• mesmo o aquecimento abaixo de 1,6ºC fará com que 8% das terras agrícolas de hoje se 
tornem climaticamente inadequadas para as atividades atuais até 2100.

É importante ressaltar que a interação entre esses vários impactos pode potencialmente se 
transformar em risco adicional.

Tomemos como exemplo os incêndios florestais de 2019-20 na Austrália . As mudanças 
climáticas exacerbaram a seca e as ondas de calor, que geraram condições catastróficas de 
incêndio, causando a queima de mais de 18 milhões de hectares.

A seca também reduziu a disponibilidade de água para combate a incêndios; o calor exauriu 
os bombeiros em suas roupas de proteção; e os incêndios geraram seu próprio clima de 
incêndio, espalhando o fogo mais rapidamente e, ao mesmo tempo, interrompendo as comu-
nicações, as redes de energia e os sistemas de combustível e bancário – o que prejudicou 
severamente a resposta ao desastre.

Os incêndios também liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, 
aumentando o aquecimento e o risco de incêndios futuros.

Quem será mais atingido?

Uma mensagem importante do relatório é como as mudanças climáticas aumentam as des-
igualdades em todo o mundo. Os impactos das mudanças climáticas existentes já estão atin-
gindo desproporcionalmente os pobres e desfavorecidos.

Por exemplo, as reduções na produção de alimentos foram maiores nas áreas onde a pobreza 
já é abundante. Este padrão deverá piorar, com risco significativo de insegurança alimentar e 
nutricional em larga escala.



Em toda a África, por exemplo, o relatório descobriu que as mudanças climáticas já reduziram 
o crescimento da produtividade agrícola em 34% desde 1961 – mais do que qualquer outra 
região do planeta. O aquecimento adicional encurtará as estações de crescimento e a disponi-
bilidade de água. Em particular, o aquecimento acima de 2ºC resultará em reduções significa-
tivas de rendimento para culturas básicas na maior parte do continente.

FONTE:
https://theconversation.com/mass-starvation-extinctions-disasters-the-new-ipcc-reports-grim-predictions-and-why-adaptation-efforts-are-falling-behind-176693

• Até o Ártico, antes praticamente imune, enfrenta risco crescente de incêndios flores-
tais, dizem especialistas antes da Assembleia da ONU para o Meio Ambiente em Nairóbi
• Incêndios florestais e mudanças climáticas estão “exacerbando mutuamente”
• Os governos são chamados a mudar radicalmente seus investimentos em incêndios 
florestais para se concentrar na prevenção e preparação

Nairóbi – As mudanças climáticas e as mudanças no uso da terra devem tornar os incêndios 
florestais mais frequentes e intensos, com um aumento global de incêndios extremos de até 
14% até 2030, 30% até o final de 2050 e 50% até o final do século, de acordo com um novo rela-
tório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ( PNUMA ) e GRID-Arendal .

O documento pede uma mudança radical nos gastos do governo com incêndios florestais, mu-
dando seus investimentos de reação e resposta para prevenção e preparação.

O relatório, Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires , 
encontra um risco elevado mesmo para o Ártico e outras regiões anteriormente não afeta-
das por incêndios florestais. O relatório é divulgado antes da retomada da 5ª sessão da 
Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente ( UNEA -5.2) em Nairóbi, entre 28 de 

Número de incêndios florestais aumentará em 50% até 2100 e os governos 
não estão preparados, alertam especialistas



fevereiro e 2 de março de 2022.

A publicação pede aos governos que adotem uma nova 'Fórmula Fire Ready', com dois terços 
dos gastos dedicados ao planejamento, prevenção, preparação e recuperação, com um terço 
restante para resposta. Atualmente, as respostas diretas aos incêndios florestais normalmen-
te recebem mais da metade das despesas relacionadas, enquanto o planejamento recebe 
menos de um por cento.

Para evitar incêndios, os autores pedem uma combinação de dados e sistemas de monitora-
mento baseados em ciência com conhecimento indígena e uma cooperação regional e inter-
nacional mais forte.

“As respostas atuais do governo aos incêndios florestais muitas vezes estão colocando 
dinheiro no lugar errado. Os trabalhadores do serviço de emergência e bombeiros na linha 
de frente que estão arriscando suas vidas para combater os incêndios florestais precisam 
ser apoiados”, disse Inger Andersen, Diretora Executiva do PNUMA. “Temos que minimizar 
o risco de incêndios florestais extremos estando mais bem preparados: investir mais na 
redução do risco de incêndio, trabalhar com as comunidades locais e fortalecer o compro-
misso global de combater as mudanças climáticas”.

Os incêndios florestais afetam desproporcionalmente as nações mais pobres do mundo. Com 
um impacto que se estende por dias, semanas e até anos após o desaparecimento das 
chamas, elas impedem o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel da ONU e aprofundam as desigualdades sociais:

• A saúde das pessoas é diretamente afetada pela inalação da fumaça dos incêndios 
florestais, causando impactos respiratórios e cardiovasculares e aumento dos efeitos na 
saúde dos mais vulneráveis;
• Os custos econômicos da reconstrução após áreas atingidas por incêndios florestais 
podem estar além das possibilidades dos países de baixa renda;
• As bacias hidrográficas são degradadas pelos poluentes dos incêndios florestais; eles 
também podem levar à erosão do solo, causando mais problemas para os cursos d'água;
• Os resíduos deixados para trás são muitas vezes altamente contaminados e requerem 
eliminação adequada.

Incêndios florestais e mudanças climáticas estão se exacerbando mutuamente. Os incên-
dios florestais são agravados pelas mudanças climáticas através do aumento da seca, altas 
temperaturas do ar, baixa umidade relativa, raios e ventos fortes, resultando em estações 
de incêndio mais quentes, secas e mais longas. Ao mesmo tempo, a mudança climática é 
agravada por incêndios florestais, principalmente pela devastação de ecossistemas sensíveis 
e ricos em carbono, como turfeiras e florestas tropicais. Isso transforma as paisagens em 
caixas de isqueiro, tornando mais difícil deter o aumento das temperaturas.

A vida selvagem e seus habitats naturais raramente são poupados de incêndios florestais, 
levando algumas espécies de animais e plantas à beira da extinção. Um exemplo recente são 
os incêndios florestais australianos em 2020, que estima-se que tenham exterminado bilhões 
de animais domésticos e selvagens . 

Há uma necessidade crítica de entender melhor o comportamento dos incêndios florestais. 
Alcançar e sustentar o manejo adaptativo da terra e do fogo requer uma combinação de políti-
cas, uma estrutura legal e incentivos que encorajem o uso apropriado da terra e do fogo.



A restauração de ecossistemas é uma via importante para mitigar o risco de incêndios flores-
tais antes que eles ocorram e para reconstruir melhor depois. A restauração de zonas húmi-
das e a reintrodução de espécies como castores, restauração de turfeiras , construção à 
distância da vegetação e preservação de zonas tampão de espaços abertos são alguns exem-
plos dos investimentos essenciais na prevenção, preparação e recuperação.

O relatório conclui com um apelo por padrões internacionais mais fortes para a segurança e 
saúde dos bombeiros e para minimizar os riscos que enfrentam antes, durante e após as ope-
rações. Isso inclui aumentar a conscientização sobre os riscos de inalação de fumaça, minimi-
zar o potencial de armadilhas com risco de vida e fornecer aos bombeiros acesso a hidratação, 
nutrição, descanso e recuperação adequados entre os turnos. 

O relatório foi encomendado em apoio ao UNREDD e à Década das Nações Unidas para a Res-
tauração de Ecossistemas . O PNUMA explorará como mais investimentos podem ser feitos 
para reduzir os riscos de incêndio em ecossistemas críticos em todo o mundo.

FONTE: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/number-wildfires-rise-50-2100-and-governments-are-not-prepared 

RELATÓRIO:  Espalhando-se como um incêndio florestal: a ameaça crescente de incêndios

FONTE: https://www.unep.org/resources/report/spreading-wildfire-rising-threat-extraordinary-landscape-fires

Impacto dos incêndios de 2019–2020 no habitat da fauna australiana
FONTE: https://www.nature.com/articles/s41559-020-1251-1 

Fórmula Fire Ready do PNUMA: Invista mais na prevenção de incêndios florestais

https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/unep-s-fire-ready-formula-invest-more-in-preventing-wildfires-81669

Este 3 de março é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Todos os anos, a data é marcada com uma 
mensagem do chefe das Nações Unidas, António Guterres, sobre a “obrigação moral” de se 
preservar a Terra, de onde são extraídos os produtos essenciais para a sobrevivência humana.

Guterres citou alimentos, água, o estoque de carbono e o controle da poluição como alguns 
desses mecanismos vitais e lembrou que os danos ao mundo natural ameaçam, no fundo, a 
existência e o bem-estar de todos os indivíduos.

Perigo

O secretário-geral ressaltou que a vida selvagem está em perigo. Um quarto das espécies no 
mundo enfrentam a extinção, em grande parte porque os seres humanos destruíram quase 
metade de todos os ecossistemas nos quais vivem. Guterres pediu a reversão imediata desse 
quadro.

Dia Mundial da Vida Selvagem celebra Década de Restauração do Ecossistema



Este ano, o Dia Mundial da Vida Selvagem destaca a importância da Década da ONU sobre 
Restauração do Ecossistema, que vai de 2021 a 2030.

O chefe das Nações Unidas lembra que os ecossistemas somente podem ser considerados 
saudáveis quando seus componentes florescem. Um elemento chave pode levar ao declínio e 
desaparecimento de todo o ecossistema. Por isso, as ações para proteger as espécies indivi-
duais devem estar alinhadas com a restauração dos ecossistemas.

Impactos econômicos e ambientais

Guterres pediu um compromisso renovado de todos para preservar esses recursos naturais 
neste Dia Mundial da Vida Selvagem.

Uma outra preocupação da ONU é com os crimes praticados contra a fauna e a flora em várias 
partes do mundo. A redução das espécies, por mãos humanas, tem impactos econômicos, 
ambientais e sociais.

Mais de 8,4 mil espécies da fauna e flora silvestres estão criticamente arriscadas e quase 30 
mil são classificadas sob risco ou vulnerabilidade. Ao todo, mais de 1 milhão de espécies 
estão ameaçadas de extinção.

Além disso, o mundo está enfrentando níveis jamais vistos de ameaças, que são um risco real 
à biodiversidade, aos ecossistemas e à saúde humana. Além de um número de doenças emer-
gentes que surgem de produtos animais, tanto domésticos como silvestres.

FONTE:
https://news.un.org/pt/story/2022/03/1781452?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=8ac1a47c09-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8ac1a47c09-105027597 

Um novo relatório alerta sobre o aumento do risco de propagação de doenças de origem 
animal para humanos como resultado do maior consumo doméstico de carne de espécies 
selvagens.

Este é um dos impactos mais expressivos que afetam animais protegidos pela Convenção 
sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres

Mamíferos

O Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, confirmou que 70% das espécies de 
mamíferos protegidas são consumidas como carne silvestre. A situação causou quedas 
drásticas e a extinção de diferentes populações migratórias de mamíferos.

O primeiro relatório sobre o tema aponta ainda o consumo da carne selvagem como a princi-
pal motivação para a caça legal e ilegal, principalmente de mamíferos com cascos, chamados 
ungulados, e os primatas. 

Consumo de carne selvagem aumenta risco de propagação de doenças de 
origem animal



A procura é mais frequente em tempos de conflito, fome e durante a mudança do uso da terra. 
Também ocorre por tradições culturais, uso medicinal, conflito homem-vida selvagem, captu-
ra não intencional e para esporte ou caça de troféus.

A análise aponta fortes evidências de ligação de surtos de doenças zoonóticas às atividades 
humanas, como apontam alguns cientistas no caso da atual pandemia de Covid-19.

Espécies

O consumo de carne selvagem causa diretamente o contágio entre humanos do chamado 
vírus monkeypox, do grupo da varíola. Na mesma linha estão ainda o Sars e o ebola das espé-
cies do Sudão e do Zaire.

No total, 60 agentes virais zoonóticos foram relatados como sendo hospedados pelas 105 
espécies migratórias analisadas na publicação.

Fatores como invasão de habitats virgens por meio de infraestrutura e atividades econômi-
cas transformaram áreas vastas em novos locais de acesso à carne selvagem. A situação 
aumentou o risco de doenças para os humanos.

A diretora executiva do Pnuma, Inger Andersen, ressalta que “a pandemia Covid-19 ensinou 
que a superexploração da natureza tem um custo alto”.

Leis

Ela defende que é preciso deixar urgentemente de atuar dentro da mesma lógica em relação 
ao assunto para se “salvar muitas espécies à beira da extinção e proteger os humanos de futu-
ros surtos de doenças zoonóticas.

Apesar de a atenção global estar mais concentrada no comércio internacional, o relatório 
constatou que a grande maioria da captura de espécies para o consumo de carne selvagem 
se destina ao uso direto ou comércio doméstico.

O estudo destaca fatores que alimentam o problema. A legislação e os regulamentos nacio-
nais podem precisar de maior clareza ou frequentemente apresentar regras desatualizadas 
ou mal aplicadas.

Produtos de luxo

Houve ainda um aumento de conflitos civis e mudança no uso da terra, mais animais migrató-
rios cruzando países e regiões com leis e abordagens específicas em sua aplicação. A urbani-
zação e o aumento da venda de carne silvestre como produto de luxo também estão em alta.
O estudo também documenta ligações entre a caça e as tendências de declínio populacional 
de várias espécies: cerca de 77% foram avaliadas como tendo populações decrescentes, 
foram registradas como ameaçadas pela caçada.

FONTE:  https://news.un.org/pt/story/2021/09/1763302 



Um guia para o Dia Mundial da Segurança Alimentar 2022: 
Alimentos mais seguros, melhor saúde

O Dia Mundial da Segurança Alimentar é uma celebração anual para chamar a atenção e 
inspirar ações para ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar. Este 
guia apresenta informações para o quarto Dia Mundial da Segurança Alimentar que o convida-
mos a celebrar em (ou próximo) 7 de junho de 2022.

FONTE: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1 

O objetivo deste procedimento operacional padrão (SOP) é descrever o processo para avaliar a 
capacidade do PBO para restaurar a suscetibilidade de mosquitos a piretróides em popu-
lações de vetores resistentes a piretróides. Este bioensaio fornece uma avaliação indireta  do 
envolvimento de mono-oxigenases em conferir resistência a piretróides, e os resultados 
devem contribuir para a tomada de decisão sobre a implantação de redes piretróides-PBO.

FONTE: https://www.who.int/publications/i/item/9789240043855 

A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores desafios para a saúde pública, com 
importante impacto na saúde humana e animal. Embora o desenvolvimento da AMR seja um 
fenômeno natural dos microrganismos, está ocorrendo uma maior pressão seletiva e dissemi-
nação por: (i) mau uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana; (ii) programas 
inadequados ou inexistentes de prevenção e controle de infecções, o que favorece a trans-
missão da resistência entre os microrganismos e a exposição de indivíduos a microrganismos 
resistentes; (iii) antimicrobianos de má qualidade; (iv) fraca capacidade laboratorial; (v) vigi-
lância e monitoramento inadequados; (vi) insuficiente regulamentação e fiscalização do uso 
dos medicamentos antimicrobianos. A fim de prevenir e controlar a resistência aos antimicro-
bianos (AMR), o tema está sendo tratado no contexto mundial e nacional respeitando-se a 
abordagem de Saúde Única, o que requer o trabalho em conjunto da saúde humana, animal 
e ambiental.

Procedimento operacional padrão para determinar a capacidade do PBO de 
restaurar a suscetibilidade de mosquitos adultos a inseticidas piretróides em 
testes de tubo da OMS

Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos 
Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Única



Desse modo, o Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimi-
crobianos do Brasil (PAN-BR) foi elaborado em convergência com os objetivos definidos pela 
aliança tripartite entre a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) e apresentados no Plano de Ação Global sobre Resistência aos Antimicrobianos. O 
objetivo geral dos planos de ação é garantir que se mantenha a capacidade de tratar e prevenir 
doenças infecciosas com medicamentos seguros e eficazes, que sejam de qualidade assegu-
rada e que sejam utilizados de forma responsável e acessível a todos que deles necessitem.

Para atender à essa necessidade, o PAN-BR traz a participação de vários atores: Ministério da 
Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério das Cidades (MCidades), Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), além do apoio do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS) e da Agência Nacional de Águas (ANA).

FONTE: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/antimicrobial-resistance/amr-spc-npm/brazil-amr-nap-2018-2022.pdf?sfvrsn=b0801df0_1&download=true

À medida que as mudanças climáticas aumentam a frequência e os impactos de desastres 
naturais em grande escala, é fundamental que os governos implementem ou atualizem 
planos de gestão de risco de desastres (DRM) acionáveis, abrangentes, transparentes e inter-
ministeriais. Para que esses planos sejam implementáveis e econômicos, os governos devem 
incluir uma estratégia de financiamento de riscos climáticos e de desastres (CDRF) como um 
componente integral de seu plano de GRD. Este documento fornece uma breve visão geral dos 
instrumentos disponíveis e que podem ser considerados como parte da estratégia do CDRF. 
Embora o financiamento seja necessário para gerenciar efetivamente os riscos de desastres, 
não é suficiente. Os planos de DRM também devem integrar (e recursos) avaliação de risco, 
capacitação institucional, redução e mitigação de risco e preparação para emergências. Os 
planos de GRD também devem levar em conta o risco climático de longo prazo e fornecer 
recursos adequados para adaptação. Esta visão geral do CDRF será usada como uma ferra-
menta para fortalecer a capacidade dos funcionários do governo e outras partes interessadas 
sobre os instrumentos financeiros disponíveis, seus pontos fortes e fracos e sua adequação a 
diferentes níveis de risco.

FONTE: http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8154/Climate_and_Disaster_Risk_Financing_Instruments_2021_META.pdf

Instrumentos de Financiamento de Riscos Climáticos e de Desastres: 
Uma Visão Geral



Criticando e Unindo Interseções de Pesquisas sobre Desastres, Conflitos e Paz

A pesquisa de desastres, a pesquisa de conflitos e a pesquisa de paz têm histórias ricas e 
profundas, mas nem sempre se cruzam ou aprendem umas com as outras, mesmo quando 
investigam se e como os desastres levam ao conflito ou à paz. A bolsa de estudos tende a se 
concentrar na investigação de ligações causais entre desastres (incluindo aqueles associados 
às mudanças climáticas) e conflitos, e a diplomacia de desastres surgiu como um fio de pes-
quisa explicativa que investiga como e por que as atividades relacionadas a desastres influen-
ciam ou não a paz e o conflito. No entanto, conclusões definitivas sobre o nexo desastre-confli-
to-paz escaparam do consenso científico, em parte devido a diferenças conceituais, metodoló-
gicas e interpretativas entre os estudos. Este artigo destaca que esse nexo se beneficiaria de 
um envolvimento mais robusto com a pesquisa fundamental de cada campo que explora além 
das distinções binárias e grosseiras. Exemplos são conceitos de conflito destrutivo e cons-
trutivo; violência direta, estrutural e cultural e suas relações com a vulnerabilidade; paz 
negativa e positiva; e os ideais e realidades de construção da paz e transformação de confli-
tos. Este artigo demonstra como a bolsa de estudos integrada pode abrir e avançar novas 
linhas de questionamento, com implicações para o desenvolvimento de pesquisas, políticas e 
práticas coerentes. O artigo conclui oferecendo recomendações sobre como conectar 
melhor a pesquisa sobre desastres, conflitos e paz. e violência cultural, e suas relações com 
a vulnerabilidade; paz negativa e positiva; e os ideais e realidades de construção da paz e 
transformação de conflitos. Este artigo demonstra como a bolsa de estudos integrada pode 
abrir e avançar novas linhas de questionamento, com implicações para o desenvolvimento de 
pesquisas, políticas e práticas coerentes. O artigo conclui oferecendo recomendações sobre 
como conectar melhor a pesquisa sobre desastres, conflitos e paz. e violência cultural, e suas 
relações com a vulnerabilidade; paz negativa e positiva; e os ideais e realidades de construção 
da paz e transformação de conflitos. Este artigo demonstra como a bolsa de estudos integrada 
pode abrir e avançar novas linhas de questionamento, com implicações para o desenvolvi-
mento de pesquisas, políticas e práticas coerentes. O artigo conclui oferecendo recomen-
dações sobre como conectar melhor a pesquisa sobre desastres, conflitos e paz.

FONTE: https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00289-4 

A promoção do desenvolvimento verde do setor agrícola é uma manifestação concreta do 
plano geral de promoção do desenvolvimento econômico, político, cultural, social e ecológico, 
e o foco da reforma estrutural do lado da oferta na agricultura.

O financiamento da transição verde no setor agrícola da China é importante de várias manei-
ras. Ele não apenas incentiva o investimento no desenvolvimento verde das indústrias do setor 
agrícola, mas também aumenta a conscientização sobre custo, mercado e risco das entidades 
empresariais agrícolas e promove o desenvolvimento de sistemas industriais, de produção e 
gestão para o desenvolvimento verde do setor agrícola.

Criticando e Unindo Interseções de Pesquisas sobre Desastres, Conflitos e Paz



Saiba mais sobre o caminho da China rumo à  transição verde na agricultura local baixando 
nosso último relatório. 

FONTE: https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_china_agricultural_02b.pdf 

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) desenvolveu um kit de ferra-
mentas para incluir considerações de saúde materna e infantil no planejamento de emer-
gência. De acordo com o HHS, o objetivo deste kit de ferramentas é melhorar a capacidade 
dos sistemas de saúde, saúde pública e serviços humanos de incluir considerações mãe-filho 
em seus planos de gerenciamento de emergências nas áreas de preparação, resposta, recu-
peração e mitigação.

Este kit de ferramentas foi elaborado por especialistas federais nas áreas de saúde materna 
e infantil e inclui etapas essenciais, recursos-chave e melhores práticas, bem como infor-
mações críticas que podem ser integradas a planos de emergência para incluir mães e 
crianças. Também oferece orientação e aconselhamento para gerenciar as necessidades de 
gestantes, puérperas e/ou lactantes, bem como bebês e crianças pequenas em emergências.

FONTE: https://www.phe.gov/Preparedness/planning/abc/mch-planning-toolkit/Documents/MCH-Emergency-Plng-Toolkit-508.pdf

• Na manhã de 5 de março, um cessar-fogo temporário foi anunciado pelas partes para 
abrir “janelas de silêncio” e “corredores humanitários” para facilitar a evacuação de civis das 
cidades de Mariupol e Volnovakha, no sudeste. No entanto, os primeiros relatórios indicam 
que o bombardeio continua apesar do acordo de cessar-fogo, impedindo a evacuação de pes-
soas.

Saúde materna e infantil no planejamento de emergência

Relatório da Situação do Impacto Humanitário (a partir das 15h , 5 de março de 2022)



Relatório de Situação da OMS nº 1 sobre a emergência na Ucrânia

• O número de vítimas civis continua a aumentar. Entre as 4 da manhã de 24 de fevereiro 
e a meia-noite de 4 de março, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH) relata pelo menos 1.058 vítimas civis, incluindo 351 mortos, um 
número que provavelmente é muito maior, pois as mortes e ferimentos de civis continuam a 
aumentar. ser verificado.

• À medida que os combates continuam a se intensificar, inclusive nos arredores de Kiev, 
que se tornaram focos de violência implacável, com muitas pequenas cidades fora da capital 
da Ucrânia sofrendo intensos bombardeios nos últimos dias, as pessoas podem ser desloca-
das várias vezes, aumentando significativamente os riscos de proteção e as necessidades 
humanitárias .

• Milhões de pessoas foram deslocadas desde 24 de fevereiro, com a Agência das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR) relatando mais de 1,3 milhão de pessoas que fugiram para 
países vizinhos; mais do que deles – cerca de 650.000 pessoas – chegando à Polônia.

• Autoridades locais e nacionais, organizações não governamentais e da sociedade civil 
locais, agências da ONU e parceiros humanitários continuam a intensificar as atividades de 
resposta, inclusive nas áreas de fronteira. Nas áreas mais afetadas da Ucrânia, os parceiros 
continuam a alavancar a presença e as capacidades de organizações locais para fornecer 
assistência que salva vidas aos mais necessitados e adaptar suas estratégias de resposta para 
se adequar à nova realidade operacional.

• Em 4 de março, o recém-nomeado Coordenador de Crise da ONU, Sr. Amin Awad, 
chegou à Ucrânia, onde liderará a coordenação de todos os esforços da ONU no país, incluindo 
a resposta humanitária em ambos os lados da “linha de contato”.

FONTE: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Humanitarian%20Impact%20Situation%20Report_5%20March_0.pdf 

O Relatório de Situação nº 1 da OMS sobre a emergência na Ucrânia para o período de 24 de 
fevereiro a 3 de março de 2022 foi publicado. Inclui destaques de eventos, uma atualização 
da situação e ações da OMS até o momento.



Preocupações prioritárias de saúde pública
• Traumas e lesões relacionados a conflitos agravada pela falta de acesso a unidades de 
saúde pelos pacientes e equipe de saúde devido à insegurança e falta de acesso a medica-
mentos e suprimentos que salvam vidas.
• Excesso morbidade e morte do comum doenças devido à interrupção dos serviços 
como doenças não transmissíveis (cardiovasculares, diabetes, Câncer etc.) e doenças mater-
nas, neonatais e infantis agudas .
• Propagação do infeccioso doenças tal como COVID - 19, sarampo , pólio , Tuberculose, 
HIV e doenças diarreicas devido a destruição generalizada da infraestrutura de água e  sanea-
mento , inadequado vacinação cobertura, falta de acesso a medicamentos e cuidados médi-
cos, água potável, saneamento e higiene adequados, bem como movimentos e aglomerações 
populacionais.
• Saúde mental e saúde psicossocial - devido ao estresse significativo devido para confli-
to agudo e dois anos de COVID - 19.

Ações da OMS
• Coordenar a resposta de saúde em apoio ao Ministério da Saúde na Ucrânia e países 
vizinhos.
• Realização de avaliações de risco para a saúde pública e de instalações e serviços de 
saúde.
• Ampliação da vigilância e das informações de saúde para detectar e responder a surtos 
precocemente e entender melhor necessidades de saúde, ameaças à saúde e a funcionalida-
de e disponibilidade dos serviços de saúde.
• Fornecer suporte técnico da OMS e equipe de emergência para gerenciar as preocu-
pações prioritárias de saúde além de mobilizar parceiros por meio de equipes médicas de 
emergência (EMT), a Global _ O surto Um ler e Rede de resposta ( GOARN ) e o Grupo de Saúde 
Global , entre outros.
• Fornecer suprimentos de saúde e capacidade logística para entregar medicamentos, 
diagnósticos e suprimentos preventivos .
• Monitoramento _ ataques em saúde Cuidado.
• Garantindo a segurança e segurança do pessoal da OMS e dos nossos parceiros de 
implementação .

FONTE: https://www.who.int/publications/m/item/emergency-in-ukraine---situation-report-1/ 

FONTE:  https://mobile.twitter.com/WHO/status/1500136320718766080 



Reunião de Trabalho na Região de Bragança Paulista

ENVENTOS:

Temas que serão abordados:

Iniciativa Construindo Cidades Resilientes
Proposta de criação da Câmara Temática de Defesa Civil na região de Bragança Paulista
Data: 07 de março de 2022 – 09h30 
Local: Prefeitura Municipal de Piracaia 

Teremos a apresentação de 20 painéis, que acontecerão de forma simultânea, em 3 salas 
distintas, com a duração de 1:20h por tema. Fique atento quanto a qual dos painéis deseja par-
ticipar para não ficar de fora ;). Cada painel terá 1h de duração e 20 minutos para as respostas 
do público e debates. Será conduzido por um (1) Moderador e contará com três (3) Palestran-
tes. A programação completa pode ser vista logo abaixo na sessão Programação.

FONTE: https://doity.com.br/congresso-abrapavaa 

Data: Sexta-Feira, 04/Mar/2022

FONTE:  https://www.conftool.net/weatherandsociety2022/sessions.php  

Gerenciamento de Crise e a Assistência aos Familiares de Vítimas em Eventos 
Traumáticos



WEBINAR: Drenagem na Bacia do Alto Tietê



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/  


