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Evento aconteceu na sexta-feira, dia 6, às 10h. Realizado no Auditório do Laboratório Federal 
de Defesa Agropecuária e transmitido pelo Google Meet, a todos os interessados.

A palestrante, professora Elaine Alves, é especialista em emergências e desastres humani-
tários e integrante do Laboratório de Estudos Sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP

Palestra sobre 'Luto em Situações Extremas'



O Centro de Resiliência a Desastres de Campinas, coordenado pela Defesa Civil do município, 
realizou nesta sexta-feira, dia 6 de maio, a palestra “Luto em Situações Extremas”, ministrada 
pela professora Elaine Alves. O evento transmitido de forma virtual, das 10 às 12h, aberto à 
participação do público. 

A professora Elaine Alves é pós-doutora, especialista em emergências e desastres humani-
tários e integrante do Laboratório de Estudos Sobre a Morte do Instituto de Psicologia da Uni-
versidade de São Paulo (USP).

O evento tem o apoio da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Estado e Labo-
ratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério da Agricultura.

FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44263 

O evento foi realizado no Auditório do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária 
LFDA, fruto de parceria com a Defesa Civil e CEPED Unicamp.

Priscilla Pegoraro-Saúde/CRDC, Maria Fátima Pinhel  -LFDA, Dra Elaine Alves, 
Sidnei Furtado -DC/CRDC, Yuri Feltrin- LFDA



Bombeiros ministraram a capacitação, que foi realizada no Parque Ecológico com profissio-
nais de Campinas, Morungaba e Pedreira

Treinamento capacita servidores a combater incêndios em cobertura vegetal

Com o objetivo de capacitar profissionais para prevenir e combater incêndios em cobertura 
vegetal, a Defesa Civil de Campinas realizou um treinamento com aula teórica e treinamento 
prático. A iniciativa foi desenvolvida no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim nesta 
terça-feira, dia 3 de maio, com a participação de 35 pessoas, entre agentes de Campinas, 
Morungaba e Pedreira. O Corpo de Bombeiros e o Centro de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres da Unicamp (Ceped), forneceram monitores e orientaram os participantes.

Na parte teórica, houve apresentação de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de 
combate direto ao fogo, além de demonstração de manejo dos kits de combate a incêndio, do 
soprador e da roçadeira. Na instrução prática, os participantes aprenderam como realizar 
aceiros - desbaste de terreno em volta de áreas vegetadas para evitar propagação do fogo - e 
combater incêndios usando os equipamentos apresentados.



Com o objetivo de capacitar profissionais para prevenir e combater incêndios em cobertura 
vegetal, a Defesa Civil de Campinas realizou um treinamento com aula teórica e treinamento 
prático. A iniciativa foi desenvolvida no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim nesta 
terça-feira, dia 3 de maio, com a participação de 35 pessoas, entre agentes de Campinas, 
Morungaba e Pedreira. O Corpo de Bombeiros e o Centro de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres da Unicamp (Ceped), forneceram monitores e orientaram os participantes.

Na parte teórica, houve apresentação de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de 
combate direto ao fogo, além de demonstração de manejo dos kits de combate a incêndio, do 
soprador e da roçadeira. Na instrução prática, os participantes aprenderam como realizar 
aceiros - desbaste de terreno em volta de áreas vegetadas para evitar propagação do fogo - e 
combater incêndios usando os equipamentos apresentados.

De acordo com o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o evento foi um dos 
exemplos da integração do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil da Região de Campi-
nas. “Nosso enfoque foi na área de proteção ambiental”, explicou.
Segundo o comandante das Estações de Bombeiros de Campinas, 1º tenente Bruno Martins, 
a corporação recebe muitos chamados para esse tipo de ocorrência no período de estiagem. 
“Com o mato muito seco, qualquer fonte de calor ou fagulha inicia um incêndio, que começa 
pequeno e se alastra”, apontou.

Martins disse que, por meio da capacitação e de equipamentos próprios para a função, os pro-
fissionais podem agir e já fazer o combate de focos de incêndio, caso se deparem com essa 
situação em vistorias preventivas.

Os profissionais participantes são de Campinas (Defesa Civil e Fundação José Pedro de 
Oliveira – Mata de Santa Genebra) e de Morungaba e Pedreira, que fazem vizinhança com as 
Áreas de Proteção Ambiental (Apas) de Campinas, além de agentes do Laboratório Federal 
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.

FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44238 



Equipamento de R$ 3 milhões será adquirido com recursos da Fundocamp e ajudará nas pre-
visões de eventos adversos fortes

A Câmara Temática da Defesa Civil – braço técnico da Agemcamp (Agência Metropolitana de 
Campinas), formado por representantes dos 20 municípios que compõem a RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) – aprovou nesta quarta-feira (27), em reunião realizada em Cam-
pinas, adequações no projeto do Centro Regional de Meteorologia, que contará com um radar 
meteorológico avaliado em R$ 3 milhões.

O equipamento será adquirido com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano) e será instalado em área da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com a meteorologista e pesquisadora do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteoroló-
gicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Ana Ávila, a mudança nas especificações do equi-
pamento que será adquirido se fez necessária, pois ele é importado, cotado em moeda estran-
geira, portanto, com oscilações de valor perante a moeda brasileira.

Câmara de Defesa Civil da Agemcamp aprova adequações no projeto 
do radar metropolitano



De acordo com a meteorologista e pesquisadora do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteoroló-
gicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Ana Ávila, a mudança nas especificações do equi-
pamento que será adquirido se fez necessária, pois ele é importado, cotado em moeda estran-
geira, portanto, com oscilações de valor perante a moeda brasileira.

“Existem diferentes modalidades de radares meteorológicos disponíveis no mercado e dife-
rentes fabricantes. Dentre os diferentes fabricantes, alguns oferecem determinadas especifi-
cações, em detrimento de outras. E dentre as diferentes especificidades, destaca-se a sensi-
bilidade do equipamento de captar eventos meteorológicos que possam provocar danos à 
população. Neste sentido, a cada dia que passa, novas tecnologias vão sendo desenvolvidas e 
colocam à disposição sensores confiáveis, modernos, potentes e com preços mais competiti-
vos”, explicou a especialista.
 
“Ou seja, já é possível encontrar no mercado radares com alto poder de detecção de eventos 
adversos, classificados como moderados a fortes, já consolidados, com preços mais competi-
tivos e capazes de atender ao propósito do projeto”, completou Ana.

A instalação do Centro Regional de Meteorologia, na visão do diretor-executivo da Agem-
camp, Benjamim Bill Vieira de Souza, vai representar um ganho muito grande para todas as 
20 Defesas Civis da Região Metropolitana de Campinas e seus quase 3,5 milhões de habitan-
tes.

“O recurso para compra do radar já está reservado e, com as adequações aprovadas pela 
Câmara Temática, a diretoria técnica da Agemcamp dará andamento no processo de compra. 
Teremos um equipamento “top” em informações, nos mesmos padrões de resposta e alerta 
dos equipamentos usados nos Estados Unidos”, afirmou Bill.

FONTE:https://www.tribunaliberal.com.br/Geral/C%C3%A2mara-de-Defesa-Civil-da-Agemcamp-aprova-adequa%C3%A7%C3%B5es-n
o-projeto-do-radar-metropolitano

FONTE:https://scontent.fcpq3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279113722_5152778301412138_8589049302049149265_n.jpg?stp=cp0_dst
-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=109&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_eui2=AeGwPL8LU5B_R8xQbVTJu49pK9utyMvZmCIr2
63Iy9mYIoxMC8Z9lLB4EeruJ5gPXeg1ieYaMPcl1BMNK3RVtUXy&_nc_ohc=OO4es9FwsrIAX_JQB8J&_nc_ht=scontent.fcpq3-1.fna&oh=00
_AT-Vz_okhnEIfU7n4jvTz5kyTiahxR_8uu6NHgUGRMxIPw&oe=627AA84E 

Caminhos florestais para recuperação verde e construção de economias inclusivas, resilientes 
e sustentáveis

Tendo como pano de fundo a Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da 
Terra e a promessa de 140 países de eliminar a perda de florestas até 2030 e apoiar a restau-
ração e a silvicultura sustentável, a edição de 2022 do The State of the World's Forests (SOFO) 
explora o potencial de três caminhos florestais para alcançar a recuperação verde e enfrentar 
crises planetárias multidimensionais, incluindo mudanças climáticas e perda de biodiversida-
de.

Os três caminhos inter-relacionados são deter o desmatamento e manter as florestas; restau-
ração de terras degradadas e expansão agroflorestal; e sustentavelmente usando florestas e 

A Situação das Florestas do Mundo 2022



construindo cadeias de valor verdes. A busca equilibrada e simultânea desses caminhos pode 
gerar benefícios econômicos e sociais sustentáveis para os países e suas comunidades rurais, 
ajudar a atender de forma sustentável a crescente demanda global por materiais e enfrentar 
os desafios ambientais.

A Situação das Florestas do Mundo 2022 apresenta evidências sobre a viabilidade e o valor 
desses caminhos e descreve os passos iniciais que podem ser dados para prosseguir com 
eles. Não há tempo a perder – é preciso agir agora para manter o aumento da temperatura 
global abaixo de 1,5°C, reduzir o risco de futuras pandemias, garantir a segurança alimentar 
e nutricional para todos, eliminar a pobreza, conservar a biodiversidade do planeta e oferecer 
aos jovens esperança de um mundo melhor e um futuro melhor para todos.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb9360en/online/cb9360en.html 
 

Roma – A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) publicou seu 
Anuário Estatístico anual , que fornece uma visão abrangente do cenário global de alimentos 
e agricultura e um resumo de dados sobre alimentação, nutrição e agricultura.

A edição de 2021, também disponível online, contém dados sobre quatro áreas temáticas: os 
aspectos econômicos da agricultura, silvicultura e pesca; tendências de produção, comércio 
e preços; segurança alimentar e nutricional; e sustentabilidade ambiental. Cada capítulo 
baseia-se nos dados mais recentes disponíveis para descrever, por meio de texto e gráficos, 
tendências relacionadas à alimentação, nutrição e agricultura, desde o início dos anos 2000. 
É uma referência indispensável para formuladores de políticas, pesquisadores e analistas, 
bem como para leigos interessados nos caminhos passados, presentes e futuros da alimen-
tação e da agricultura.

“Dados e estatísticas oportunos, precisos e de alta qualidade são a base de uma sólida formu-
lação de políticas”, disse José Rosero Moncayo, Diretor da Divisão de Estatísticas da FAO, no 
prefácio da publicação. “Isso se tornou ainda mais crítico à medida que os governos de todo o 
mundo se comprometem com os principais planos de desenvolvimento setoriais e nacionais, 
bem como com as agendas de desenvolvimento regional e global. Além disso, a pandemia do 
COVID-19, embora prejudique as capacidades nacionais de coletar dados, enfatizou a necessi-
dade premente de dados e estatísticas para informar respostas oportunas e monitorar 
tendências”.

“Dados e estatísticas oportunos, precisos e de alta qualidade são a base de uma sólida formu-
lação de políticas”, disse José Rosero Moncayo, Diretor da Divisão de Estatísticas da FAO, no 
prefácio da publicação. “Isso se tornou ainda mais crítico à medida que os governos de todo o 
mundo se comprometem com os principais planos de desenvolvimento setoriais e nacionais, 
bem como com as agendas de desenvolvimento regional e global. Além disso, a pandemia do 
COVID-19, embora prejudique as capacidades nacionais de coletar dados, enfatizou a necessi-
dade premente de dados e estatísticas para informar respostas oportunas e monitorar 
tendências”.

As mudanças climáticas forçarão novos encontros com animais – 
e aumentarão os surtos virais



Então, qual é a situação atual?
 
A agricultura é um setor importante para a economia global. De fato, o valor agregado global 
gerado pela agricultura, silvicultura e pesca cresceu 73% em termos reais entre 2000 e 2019, 
chegando a US$ 3,5 trilhões em 2019. Não apenas isso, mas a agricultura deu emprego a 874 
milhões de pessoas em 2020, totalizando 27%. da força de trabalho global.
Quando se trata de produção, a produção total de culturas primárias aumentou 53% entre 
2000 e 2019, atingindo um recorde de 9,4 bilhões de toneladas em 2019. Metade da produção 
global de culturas primárias é composta por apenas quatro culturas: cana-de-açúcar, milho, 
trigo e arroz.

A produção de óleos vegetais aumentou acentuadamente devido ao aumento da demanda por 
óleo de palma, com a produção mais que dobrando entre 2000 e 2018. A produção de carne 
também teve um forte aumento, crescendo 44% entre 2000 e 2019, atingindo 337 milhões de 
toneladas.

Apesar da quantidade crescente de alimentos produzidos, o nível global de prevalência de 
desnutrição aumentou acentuadamente entre 2019 e 2020, sob a sombra da pandemia de 
COVID-19. Quase 10% da população mundial sofria de fome em 2020, em comparação com 
8,4% em 2019.

No tópico da sustentabilidade ambiental, a área florestal diminuiu em 94 milhões de hectares 
– aproximadamente o tamanho da República Unida da Tanzânia – entre 2000 e 2019. Quase 
todos os países do Oriente Próximo e Norte da África têm níveis de estresse hídrico próximos 
ou acima de 100%. As emissões de gases de efeito estufa em terras agrícolas diminuíram 2% 
entre 2000 e 2019, mas as emissões de gases de efeito estufa nas fazendas aumentaram 11%. 
Cerca de 55 por cento deles estão relacionados com o gado.

FAO: a casa das estatísticas de alimentos e agricultura

O trabalho estatístico está no centro das atividades e do mandato da FAO desde que a Organi-
zação foi fundada em 1945, e o Anuário Estatístico é apenas uma de uma série de ferramentas 
e publicações estatísticas que a FAO fornece aos usuários. A plataforma de dados FAOSTAT de 
acesso livre contém o maior banco de dados estatísticos sobre alimentação e agricultura do 
mundo, com aproximadamente 20.000 indicadores cobrindo mais de 245 países e territórios e 
cerca de 2.000.000 usuários por ano. Outra importante ferramenta disponibilizada pela FAO é 
a plataforma RuLIS , que permite aos usuários encontrar indicadores e dados harmonizados 
entre países e ao longo do tempo sobre renda rural, meios de subsistência e desenvolvimento 
rural.

A FAO está empenhada em garantir o acesso livre a dados atuais, confiáveis, oportunos e con-
fiáveis, necessários para traçar um caminho para uma agricultura mais sustentável e um 
mundo livre da fome.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb4477en/online/cb4477en.html 



Este estudo explora os potenciais impactos da combinação de riscos entre riscos naturais e 
surtos de doenças infecciosas, como a recente pandemia de COVID-19 na região de Coope-
ração Econômica Regional da Ásia Central (CAREC). O risco composto ocorre quando dois ou 
mais eventos de choque se sobrepõem, induzindo uma pressão adicional sobre as vulnerabili-
dades sociais e físicas. Como parte do estudo, são criados cenários de um perigo natural que 
ocorre durante um surto para cada país do CAREC.

O estudo conclui que o risco composto pode representar um desafio para a região CAREC em 
termos de custos elevados de resposta devido à maior complexidade operacional, prazos mais 
longos necessários para reconstrução e custos de aquisição mais altos resultantes de interru-
pções de fornecimento ou choques de preços. Portanto, é importante considerar o risco com-
posto ao investir em gerenciamento de risco de desastres.

FONTE :https://www.adb.org/sites/default/files/publication/786851/risk-analysis-natural-hazards-infectious-disease-outbreaks.pdf 

A saúde dos seres humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e o meio ambiente em 
geral estão interligados.

O departamento de Meio Ambiente do governo está realizando um monitoramento regular nos 
locais de agregação de aves migratórias à luz dos surtos em larga escala relatados da gripe 
aviária altamente patogênica (HPAI) em aves selvagens em vários países.

Os Escritórios Regionais do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais (DENR) e 
seu Escritório de Gestão da Biodiversidade (BMB) estão realizando monitoramento regular em 
locais de aves migratórias, incluindo a contagem anual de aves aquáticas e a mortalidade 
anormal de aves selvagens.

Isso ocorreu quando as Filipinas relataram na semana passada confirmar seus primeiros 
surtos de HPAI tipo A subtipo H5N1 que matou mais de 42.000 codornas e patos em quatro 
fazendas de Central Luzon. 

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gripe aviária foi detectada em um sexto rebanho comer-
cial de aves no sul de Indiana, disseram autoridades estaduais em 1º de março, informou a 
Associated Press.

Três casos anteriores foram encontrados no condado de Dubois e dois no condado de Greene. 
Casos também foram detectados em Michigan, em um rebanho de quintal e em um zoológico.

As autoridades começaram a eutanásia das 16.500 aves na última fazenda para evitar a pro-
pagação da doença.

Análise de risco composto de perigos naturais e surtos de doenças infecciosas

'Uma abordagem de saúde necessária para lidar com a gripe aviária'



A gripe aviária também foi detectada em Nova York e Iowa em fevereiro.

Influxo de aves migratórias não pode ser evitado

A veterinária do DENR-BMB das Filipinas, Rizza Araceli F. Salinas, disse que o influxo de aves 
migratórias não pode ser evitado, pois suas longas jornadas para escapar do inverno são 
necessárias para sua sobrevivência.

Como tal, o BMB e alguns escritórios regionais e de campo selecionados vêm realizando 
vigilância de doenças entre aves selvagens em locais de agregação.

“Até agora, todas as amostras coletadas são negativas para o vírus da gripe aviária”, disse 
Salinas.

De acordo com Salinas, o Bureau of Animal Industry (BAI) do Departamento de Agricultura 
(DA) publicou o Manual de Procedimentos do Programa de Proteção à Gripe Aviária, que serve 
como referência para a condução da vigilância ativa e passiva da gripe aviária.

“Embora não esteja diretamente relacionado à gripe aviária, [o] BMB emitiu um Boletim Téc-
nico sobre Diretrizes de Observação de Aves para reduzir os impactos negativos da fotografia 
recreativa para aves selvagens e seus habitats”, disse ela.

Além disso, ela disse que, como medida preventiva, o DENR-BMB emite um alerta público no 
início da temporada de migração e durante os surtos notificados pelo DA-BAI. A assessoria é 
então disseminada para os escritórios em questão.

Por outro lado, as unidades do governo local, disse ela, são intimadas a apoiar a Lei da 
República 9147, ou Lei da Vida Selvagem, protegendo as aves selvagens. Inclui a prevenção 
da caça de aves selvagens e migratórias.

Força-tarefa científica internacional convocada

Para recordar, em resposta aos recentes surtos em larga escala de GAAP em aves selvagens, 
o Secretariado da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silves-
tres (CMS) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) con-
vocaram o Conselho Científico Força Tarefa sobre Influenza Aviária e Aves Selvagens.

O vírus H5N1 HPAI da gripe aviária altamente patogênico, além de outros subtipos, incluindo 
H5N8, causaram vários surtos de gripe aviária no Reino Unido, Holanda, Israel e Índia, disse a 
força-tarefa. Acrescentou que os surtos de H5N1 afetaram seriamente as aves selvagens 
migratórias.

A força-tarefa forneceu recomendações e orientações para autoridades e gestores de países 
afetados ou em risco de gripe aviária.

Aves selvagens, incluindo espécies globalmente ameaçadas, são vítimas dos vírus HPAI que 
causam a gripe aviária.

Os locais afetados também incluem áreas de relevância internacional para conservação, como 
áreas úmidas protegidas.



O grupo científico disse que as autoridades responsáveis pela saúde animal devem aplicar as 
abordagens “SAÚDE ÚNICA” para comunicar e abordar a gripe aviária, disse a força-tarefa. 
Isso significa reconhecer que a saúde dos seres humanos, animais domésticos e selvagens, 
plantas e o meio ambiente em geral estão interligados e agindo com uma abordagem coorde-
nada e unificada.

Recomenda-se o reforço das medidas de vigilância e biossegurança para reduzir o risco de 
repercussões entre aves de capoeira e aves selvagens.

As autoridades precisam cumprir suas obrigações internacionais para evitar o abate de aves 
selvagens e danos aos ecossistemas naturais, especialmente as zonas úmidas.

A Dra. Ruth Cromie, coordenadora da força-tarefa científica, disse: “A gripe aviária representa 
um problema de Saúde Única que ameaça a saúde em todos os setores. Os vírus altamente 
patogênicos ainda são relativamente novos em aves selvagens e os altos níveis de mortalidade 
deste inverno nos lembram de sua vulnerabilidade e que trabalhar para promover uma vida 
selvagem saudável beneficia a todos nós.”

O H5N1 é atualmente a linhagem de influenza aviária mais encontrada na África e na Eurásia 
tanto em aves domésticas quanto em aves selvagens. Afeta aves selvagens, limícolas, gaivo-
tas, grous, mergulhões, garças, pelicanos, aves de caça, corvídeos e aves de rapina e, ocasio-
nalmente, mamíferos, como raposa vermelha, lontra euro-asiática, porto e foca cinzenta.

Em termos de saúde humana, os vírus H5N1 HPAI atualmente em circulação não parecem 
representar o mesmo risco zoonótico – doença infecciosa que salta de animais para huma-
nos – que a linhagem asiática “original” H5N1 (clade 2.2 e seus derivados mais clade 2.3. 
4.4b H5N6 atualmente na China), disse a força-tarefa.

Considerando as pessoas que trabalham nas operações de abate de aves, o risco pode ser 
considerado moderado, acrescentou.

Recomendações da força-tarefa científica

As recomendações gerais relativas às diferentes categorias de animais afetados incluem as 
seguintes.

Sobre aves selvagens: A primeira tarefa disse que não há benefício em tentar controlar o vírus 
em aves selvagens através do abate ou destruição do habitat.

Todos aqueles com responsabilidades pela saúde animal são lembrados dos conselhos da 
FAO e do Office International des Epizooties, ou da Organização Mundial de Saúde Animal, e 
das obrigações internacionais sob o CMS, a Convenção de Ramsar e o Acordo sobre a Conser-
vação de Aves Aquáticas Migratórias Afro-Eurasianas para garantir que não seja considerada 
a morte de aves selvagens, pulverização de produtos tóxicos ou afetar negativamente as zonas 
úmidas e outros habitats como medidas de controle de doenças.

Em aves de capoeira: As respostas ao HPAI em aves de capoeira devem seguir os padrões, 
diretrizes e recomendações internacionais da OIE sobre notificações, vigilância, diagnóstico, 
comércio e medidas de controle.



Acrescentou que a biossegurança deve incluir esforços para evitar a propagação da infecção 
de granjas de aves infectadas para aves selvagens.

Ele disse que há uma necessidade de reorganização dos sistemas de produção de aves alta-
mente suscetíveis à exposição à gripe aviária, a fim de minimizar o risco de introdução do 
vírus e disseminação adicional

Em aves em cativeiro: Não há justificativa para qualquer abate preventivo de coleções zooló-
gicas, apontou.

FONTE:https://businessmirror.com.ph/2022/03/06/one-health-approach-needed-to-address-bird-flu/

Na última década, observou-se um aumento significativo na circulação de agentes infeccio-
sos. Com a disseminação e surgimento de epizootias, zoonoses e epidemias, os riscos de pan-
demias tornaram-se cada vez mais críticos. A saúde humana e animal também tem sido 
ameaçada pela resistência antimicrobiana, poluição ambiental e o desenvolvimento de 
doenças multifatoriais e crônicas. Isso destacou a crescente globalização dos riscos à saúde 
e a importância da interface humano-animal-ecossistema na evolução e emergência de pató-
genos. Um melhor conhecimento das causas e consequências de certas atividades humanas, 
estilos de vida e comportamentos nos ecossistemas é crucial para uma interpretação rigorosa 
da dinâmica das doenças e para impulsionar as políticas públicas. Como um bem global, a 
segurança sanitária deve ser entendida em escala global e de uma perspectiva global e trans-
versal, integrando saúde humana, saúde animal, saúde vegetal, saúde de ecossistemas e 
biodiversidade. Neste estudo, discutimos como é crucial considerar as ciências ecológicas, 
evolutivas e ambientais para entender a emergência e reemergência de doenças infecciosas e 
enfrentar os desafios da resistência antimicrobiana. Também discutimos a aplicação do con-
ceito “SAÚDE ÚNICA” a doenças crônicas não transmissíveis ligadas à exposição a múltiplos 
estresses, incluindo estresse tóxico e novos estilos de vida. Por fim, elaboramos uma lista de 
barreiras que precisam ser removidas e as ambições que devemos nutrir para a efetiva apli-
cação do conceito “SAÚDE ÚNICA”. Concluímos que o sucesso deste conceito de Saúde Única 
agora requer a quebra das barreiras interdisciplinares que ainda separam a medicina humana 
e veterinária das ciências ecológicas, evolutivas e ambientais. 

Introdução

O aumento da população humana, a industrialização e os problemas geopolíticos aceleram as 
mudanças globais causando danos significativos à biodiversidade, extensa deterioração dos 
ecossistemas e considerável movimento migratório da humanidade e das espécies em geral. 
Essas rápidas mudanças ambientais estão ligadas ao surgimento e ressurgimento de doenças 
infecciosas e não infecciosas (Figura 1 ). Nos últimos anos, certas zoonoses, como a gripe 
aviária ou as epidemias virais de Ebola e Zika, ilustraram esse fato para o mundo inteiro, 
demonstrando a interdependência da saúde humana, da saúde animal e da saúde do ecossis-
tema. Partindo do conceito “One Medicine” ( 1 ) que preconiza uma combinação de medicina 
humana e veterinária em resposta a zoonoses ( 2), o conceito “Um Mundo - Uma Saúde”1 foi 
criado em 2004. A novidade foi a incorporação da saúde do ecossistema, inclusive da fauna 
silvestre. A iniciativa “Uma Saúde”2 constitui, portanto, uma estratégia global que destaca a 
necessidade de uma abordagem holística e transdisciplinar e que incorpore expertise multis-

O conceito de saúde única: 10 anos e um longo caminho pela frente



Relatório de financiamento para o Desenvolvimento Sustentável 2022

ONU Energia lança plano de ação e plataforma de networking

setorial para lidar com a saúde do homem, dos animais e dos ecossistemas 

FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00014/full 

O Relatório de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável de 2022: Bridging the 
Finance Divide identifica uma “grande divisão financeira” – a incapacidade dos países mais 
pobres de angariar recursos suficientes e emprestar de forma acessível para investimento. 
Isso contribuiu para que os países em desenvolvimento não pudessem responder à pandemia 
do COVID-19 e os impedirá de responder a novas crises e investir no desenvolvimento susten-
tável. Os países em desenvolvimento precisam de financiamento confiável e acessível para 
investir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FONTE:https://developmentfinance.un.org/fsdr2022 

Como forma de acelerar o cumprimentos dos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
número 7, o mecanismo interagencial ONU Energia lançou nesta quarta-feira (4) um Plano de 
Ação de uma plataforma rede de contatos (networking)  para governos, empresas e organi-
zações da sociedade civil.  O plano contém sete áreas de trabalho fundamentais para atingir, 
até 2025, metas como facilitar o acesso à energia elétrica para 500 milhões de pessoas, elimi-
nar novas plantas de usinas a carvão e gerar 30 milhões de empregos nas áreas de energia 
renovável e eficiência energética. Já a plataforma pretende conectar e direcionar cerca de US$ 
600 bilhões em investimentos e recursos para ajudar a cumprir os Pactos de Energia.
 
FONTE:https://un-energy.org/wp-content/uploads/2022/05/UN-Energy-Plan-of-Action-towards-2025-2May2022.pdf

Uma nova diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) oferece recomendações aos 
países sobre amostragem e testes para detectar o vírus SARS-CoV2 em águas residuais não 
tratadas como parte da vigilância ambiental para complementar as estratégias de controle 
da COVID-19. Laboratórios na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colômbia, Equa-
dor, México, Peru e Estados Unidos estão entre os que usam o método para monitorar o vírus 
nas Américas. A nova diretriz da OMS informa que a vigilância ambiental pode “fornecer um 
alerta precoce e evidências adicionais sobre o vírus em circulação na população, incluindo sua 
presença ou ausência, tendências nas concentrações e variantes de preocupação ou interes-
se”. Também aponta as dificuldades e desafios para sua aplicação

FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/180295-oms-utiliza-o-monitoramento-de-aguas-residuais-para-detectar-o-virus-sars-cov2?utm_so
urce=feedburner&utm_medium=email 

OMS utiliza o monitoramento de águas residuais para detectar o vírus SARS-CoV2



Cientistas identificam as ondas de calor mais extremas já registradas globalmente

Um novo estudo revelou as ondas de calor mais intensas de todos os tempos em todo o 
mundo – e notavelmente algumas delas passaram quase despercebidas décadas atrás

A pesquisa, liderada pela Universidade de Bristol, também mostra que as ondas de calor 
devem ficar mais quentes no futuro, à medida que as mudanças climáticas piorarem.
A onda de calor no oeste da América do Norte no verão passado foi recorde com uma alta 
histórica canadense de 49,6 ° C em Lytton, British Columbia, em 29 de junho, um aumento de 
4,6 ° C em relação ao pico anterior.

As novas descobertas, publicadas hoje na Science Advances, revelaram cinco outras ondas de 
calor em todo o mundo que foram ainda mais graves, mas foram amplamente subnotificadas.
O autor principal, cientista climático Dr. Vikki Thompson, da Universidade de Bristol, disse: “A 
recente onda de calor no Canadá e nos Estados Unidos chocou o mundo. No entanto, 
mostramos que houve alguns extremos ainda maiores nas últimas décadas. Usando modelos 
climáticos, também descobrimos que eventos extremos de calor provavelmente aumentarão 
em magnitude no próximo século – na mesma taxa que a temperatura média local”.

As ondas de calor são um dos eventos climáticos extremos mais devastadores. A onda de calor 
no oeste da América do Norte foi o evento climático mais mortal de todos os tempos no 
Canadá, resultando em centenas de mortes. Os incêndios florestais associados também 
levaram a grandes danos à infraestrutura e à perda de colheitas.
Mas o estudo, que calculou como as ondas de calor extremas eram em relação à temperatura 
local, mostrou que os três mais quentes de todos os tempos nas respectivas regiões foram no 
Sudeste Asiático em abril de 1998, que atingiu 32,8 ° C, no Brasil em novembro de 1985, com 
pico de 36,5 ° C, e sul dos EUA em julho de 1980, quando as temperaturas subiram para 38,4 
° C.

A Dra. Vikki Thompson, do Instituto Cabot para o Meio Ambiente da universidade, disse: “A 
onda de calor no oeste da América do Norte será lembrada por causa de sua devastação 
generalizada. No entanto, o estudo expõe vários extremos meteorológicos maiores nas 
últimas décadas, alguns dos quais foram amplamente ignorados, provavelmente devido à sua 
ocorrência em países mais carentes. É importante avaliar a gravidade das ondas de calor em 
termos de variabilidade de temperatura local, porque tanto os humanos quanto o ecossistema 
natural se adaptarão a isso, portanto, em regiões onde há menos variação, um extremo 
absoluto menor pode ter efeitos mais prejudiciais”.

A equipe de cientistas também usou projeções de modelos climáticos sofisticados para 
antecipar as tendências das ondas de calor no resto deste século. A modelagem indicou que 
os níveis de intensidade das ondas de calor devem aumentar de acordo com o aumento das 
temperaturas globais.  

Embora as temperaturas locais mais altas não causem necessariamente os maiores 
impactos, muitas vezes estão relacionadas. Melhorar a compreensão dos extremos climáticos 
e onde eles ocorreram pode ajudar a priorizar medidas para ajudar a lidar com isso nas 
regiões mais vulneráveis.

O coautor Professor Dann Mitchell, professor de Ciências Climáticas da Universidade de 



Bristol, disse: “A mudança climática é um dos maiores problemas de saúde global do nosso 
tempo, e mostramos que muitas ondas de calor fora do mundo desenvolvido passaram 
amplamente despercebidas. . A carga de calor em nível de país sobre a mortalidade pode 
chegar a milhares de mortes, e os países que experimentam temperaturas fora de sua faixa 
normal são os mais suscetíveis a esses choques”.

Em reconhecimento às consequências perigosas das mudanças climáticas e um claro 
compromisso de ajudar a enfrentar isso, em 2019 a Universidade de Bristol se tornou a 
primeira universidade do Reino Unido a declarar uma emergência climática.

Papel

' A onda de calor do oeste da América do Norte em 2021 entre os eventos mais extremos já 
registrados globalmente ' por V. Thompson, AT Kennedy-Asser, E. Vosper, YTE Lo, C. 
Huntingford, O. Andrews, M. Collins, GC Hegerl e D Mitchell em Avanços da Ciência

FONTE:https://www.bristol.ac.uk/news/2022/april/heatwaves-media-release.html 

Em gráficos de temperatura codificados por cores, o subcontinente indiano é atualmente um 
malva doentio. Com o verão ainda a meses de distância, uma onda de calor 
extraordinariamente intensa está ameaçando milhões de pessoas lá. As temperaturas devem 
ultrapassar 48°C na fronteira entre o Paquistão e a Índia nesta semana. Há um mês, o calor 
bateu um recorde de 122 anos. O que as pessoas podem fazer para enfrentar o pior e se 
preparar para um futuro de calor extremo?

Para muitos indianos e paquistaneses, principalmente nas áreas rurais, o calor intolerável 
reduzirá as valiosas horas disponíveis para trabalhar ao ar livre. De acordo com uma pesquisa 
publicada pela Lancet, mais de 150 bilhões de horas de trabalho foram perdidas em 2018 
devido à temperatura e umidade extremas. Essa tendência terá consequências globais.

“Metade dos alimentos do mundo é produzida por pequenos agricultores, com a maior parte 
da entrada de energia do trabalho físico realizado pelos agricultores”, diz Mark Maslin, 
professor de ciência do sistema terrestre na UCL. “À medida que o mundo aquece, haverá 
cada vez mais dias em que será fisicamente impossível trabalhar fora , reduzindo a 
produtividade e a segurança alimentar.”

Nas cidades, onde vive uma parcela crescente da população global, há oportunidades para 
tornar as ruas mais confortáveis durante períodos de calor extremo. Um dos mais populares, 
com maiores benefícios potenciais para a vida selvagem em busca de habitat, é a arborização 
urbana – ou a criação de mais espaço para árvores e outras vegetações em meio à expansão 
de concreto.

Mas um estudo liderado por Mark O. Cuthbert, da Universidade de Cardiff, publicado em 
fevereiro, descobriu que acarpetar telhados e paredes com vegetação e tecer corredores 
verdes entre parques expandidos pode conter inundações ou mitigar o calor , mas não pode 
fazer as duas coisas em uma cidade.

Como sobreviver a uma onda de calor



De acordo com Cuthbert e seus coautores, Denis O'Carroll, da UNSW Sydney, na Austrália, e 
Gabriel C Rau, do Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha, a razão pela qual as 
cidades tendem a superaquecer em clima quente e inundar durante chuvas fortes é a mesma. 
A abundância de concreto e aço absorvem e retêm o calor, enquanto essas mesmas 
superfícies seladas “não podem agir como uma esponja para absorver e armazenar a chuva, 
ao contrário do solo que substituíram”.

Os pesquisadores argumentam que cidades mais verdes em áreas de alta pluviosidade – 
como ao redor do norte da Europa e ao redor do equador – provavelmente compensarão as 
ondas de calor mais fortes porque as plantas liberam vapor de água durante a fotossíntese, 
o que tem um efeito de resfriamento.

A equipe de pesquisa espera que os benefícios da arborização urbana sejam menos 
pronunciados em áreas mais secas, onde há muita energia do sol, mas as chuvas são mais 
limitadas, como cidades na Índia e no Paquistão. Mas ainda vale a pena ampliar os espaços 
verdes nesses locais, pois é onde há maior potencial de retenção de água pelos solos, o que 
pode ajudar a evitar enchentes.

Um relatório publicado durante a COP26, a mais recente cúpula da ONU sobre mudanças 
climáticas em novembro de 2021, sugeriu que a África está aquecendo mais rápido do que 
outras regiões do mundo. Abdu Mohiddin, professor assistente da Universidade Aga Khan no 
Quênia, diz que até 2030 até 118 milhões de pessoas extremamente pobres estarão sujeitas 
aos impactos devastadores da seca e do calor intenso.

Mohiddin diz que o continente precisa de assistência financeira e tecnológica imediata para se 
adaptar ao ambiente em aquecimento, bem como financiamento de pesquisa para avaliar 
quem e onde é mais vulnerável.

Nessas regiões e em outras, projetos e técnicas de construção provenientes da arquitetura 
tradicional podem oferecer algumas das formas de alívio mais baratas e sustentáveis. Amin 
Al-Habaibeh, professor de sistemas inteligentes de engenharia da Nottingham Trent 
University, estuda as maneiras pelas quais os construtores ajudaram a manter as pessoas 
frescas por séculos no Golfo Pérsico (outro ponto de acesso para intensificar as ondas de 
calor).

Aqui, casas construídas com calcário e outros materiais naturais absorvem a umidade quando 
está úmida e a liberam por evaporação em dias quentes e ensolarados. Isso proporciona um 
leve efeito de resfriamento, diz Al-Habaibeh. A textura arenosa e a cor dos edifícios também 
refletem muita radiação solar.

Estradas e becos estreitos maximizam as sombras, enquanto o vidro é escasso e as janelas 
pequenas para manter o fluxo de ar, mas evitam o calor do sol. Os pátios internos canalizam 
o ar quente para cima ao meio-dia (quando o sol está no auge) e o substituem por ar mais frio 
dos quartos ao redor, diz ele.

Embora a engenhosidade e a solidariedade possam ajudar as comunidades a se adaptarem a 
ondas de calor cada vez mais brutais, há um limite, dizem Tom Matthews e Colin Raymond, 
cientistas climáticos do King's College London e do California Institute of Technology, 
respectivamente.

“A variação do clima que os humanos podem encontrar na Terra – o 'envelope climático' – 



está mudando à medida que o planeta aquece”, alertam. “ Condições inteiramente novas 
para a civilização podem surgir nas próximas décadas.” Isso significa extremos de calor que 
excedem o que os humanos podem sobreviver.

Um estudo de 2021 relatou que uma em cada três mortes causadas por calor extremo desde 
1991 pode estar ligada às mudanças climáticas. Se você se encontrar em uma onda de calor, 
Chloe Brimicombe, doutoranda que estuda as mudanças climáticas e suas consequências 
para a saúde humana na Universidade de Reading, tem alguns conselhos para se manter 
seguro: “Mantenha a calma. Se estiver dentro de casa, tentar banhar os pés em água fria ou 
tomar banho... Feche as cortinas e abra as janelas do lado que não está voltado para o sol”, diz 
ela.

Outras medidas que mantêm o fluxo de ar em todo o edifício incluem abrir portas e ligar os 
ventiladores.

Brimicombe salienta que é muito importante manter-se hidratado, pois perde-se muita água 
através do suor durante as ondas de calor. “Beba com mais frequência do que o normal, 
mesmo quando não sente sede”, diz ela. E não se esqueça de verificar as pessoas que podem 
precisar de ajuda extra.

“Cuidado com maiores de 65 anos, gestantes, crianças menores de cinco anos e pessoas com 
problemas de saúde. Esses grupos são todos mais vulneráveis ao calor. Você também deve 
evitar ficar sob luz solar direta entre 12h e 15h, quando o sol está mais forte. ”

FONTE:https://theconversation.com/how-to-survive-a-heatwave-182180 

Cidades resilientes cuidam de suas populações em maior risco e fornecem plataformas 
inclusivas para que seus habitantes se apropriem e planejem ativamente a preparação e 
resposta a desastres. 

Nos últimos 20 anos, os grandes riscos de desastres na Amadora incluíram inundações 
repentinas em áreas urbanas, incêndios urbanos e industriais, acidentes rodoviários, 
deslizamentos de terra, bem como tempestades causando danos a edifícios e infraestruturas. 
Incêndios urbanos e inundações repentinas estão entre os desastres mais notáveis, uma vez 
que ocorrem sazonalmente, mas outros perigos incluem incêndios florestais, eventos 
sísmicos e ondas de calor. No entanto, a população deste território altamente urbanizado não 
está suficientemente consciente dos riscos que enfrenta.  

No dia 29 de abril de 2011 a Amadora sofreu fortes granizos, causando danos significativos na 
cidade. Desde então, enfrentar os principais desafios, como as pressões de uma população 
densamente crescente sobre terras e serviços – ou os efeitos adversos das mudanças 
climáticas que causam climas extremos – exigiu que o município priorizasse a gestão de 
risco de desastres em sua agenda e criasse a capacidade da comunidade para possibilitar 
uma cultura de segurança e resiliência. 

Portugal: na Amadora crianças e idosos constroem resiliência juntos 



Especialização em Resiliência 

Como modelo da anterior campanha Making Cities Resilient , à qual a cidade aderiu em 
novembro de 2010, a Amadora desenvolveu competências na comunicação de resiliência e 
no desenvolvimento de processos para melhorar a prontidão e resposta da cidade.  

Envolver profissionais de redução de risco de desastres (RRD) ao lado de comunidades em 
risco gerou resultados práticos: incluem recomendações de RRD, panfletos focados em 
medidas de autoproteção e informações de risco compartilhadas em vários canais de 
comunicação. O município também reconheceu e defendeu essas comunidades por sua forte 
motivação e habilidades organizacionais para aumentar a resiliência a desastres.  

A Academia Sénior – envolvendo os cidadãos mais velhos 

Em 2014, a UNDRR dedicou o Dia Internacional para Redução de Desastres (IDRR) ao papel da 
população idosa nos processos de resiliência comunitária. Com o incentivo da UNDRR, a 
Amadora lançou no mesmo ano a iniciativa 'Academia Sénior – Proteção Civil Amadora', com 
os seguintes objetivos:  
• Aumentar a conscientização dos idosos sobre ações para reduzir os riscos de desastres,
• Integrar ainda mais a população idosa nos mecanismos de proteção civil,
• Promover os idosos como cidadãos ativos e produtivos, elevando e conscientizando sobre 
seu papel nas instituições e na sociedade em geral.

Atualmente, a iniciativa conta com 18 parceiros institucionais e 24 agentes superiores da 
proteção civil formados em voluntariado, socorro e segurança. Até o momento, a Academia 
Sênior alcançou resultados impressionantes: 

• Entre 2016 e 2020, foram realizadas 88 ações de sensibilização em jardins de infância e 
escolas primárias com as sessões 'Educar para Prevenir' e 'Brincar para se Proteger'. 
Agentes seniores conscientizaram os alunos sobre os riscos de desastres em casa, em 
espaços públicos e forneceram informações sobre medidas de autoproteção.
• Realizaram-se reuniões e workshops temáticos, reunindo agentes da proteção civil, 
intervenientes locais e agentes seniores para melhorar as estratégias de intervenção na 
sensibilização da comunidade para estas questões.
• A academia permitiu aos agentes superiores prestar apoio logístico e operacional às 
atividades do serviço municipal de proteção civil – os agentes superiores participaram em 12 
eventos comunitários desde 2016

A iniciativa 'Academia Sénior – Proteção Civil Amadora' já conquistou várias distinções 
nacionais e internacionais, incluindo o Prémio Sasakawa 2017 e o Troféu Voluntário 
Português 2020 na categoria sénior. 

Uma abordagem intergeracional 

A Amadora desenvolveu uma impressionante e bem coordenada campanha de relações 
públicas e educação focada em crianças e idosos. A cidade já alcançou dois resultados 
importantes:  
• Em primeiro lugar, uma proporção significativa da população estudantil da Amadora foi 
apresentada aos diferentes riscos que a cidade enfrenta.  
• Em segundo lugar, muitas partes interessadas relevantes, por exemplo, serviço de proteção 
civil, bombeiros, serviço de polícia, voluntariado da Academia Sênior, Cruz Vermelha e outras 



ONGs, estiveram envolvidos na campanha para apoiar os processos educacionais e de 
treinamento.  

A Academia Sênior é um exemplo de classe mundial de uma abordagem intergeracional 
bem-sucedida, educando as crianças sobre os riscos e sobre como permanecer seguro. Seu 
trabalho voluntário faz parte de uma participação mais ampla da comunidade no 
desenvolvimento de uma estratégia local de resiliência. As preocupações da comunidade, 
tomadas como voz ativa, são essenciais para que uma cidade trabalhe de forma holística nos 
processos de prevenção, socorro e recuperação.

FONTE:https://www.preventionweb.net/blog/portugal-amadora-children-and-elders-build-resilience-together?utm_sou
rce=PreventionWeb&utm_campaign=f70ff61cec-PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medi
um=email&utm_term=0_b73053c1c6-f70ff61cec-363608026

Este é o primeiro plano nacional de adaptação da Nova Zelândia. É um marco muito 
importante na jornada de cada neozelandês para a resiliência e adaptação. Ele fica ao lado 
do plano de redução de emissões e, juntos, eles definem a resposta geral da Nova Zelândia às 
mudanças climáticas, para que possamos fazer a transição para um futuro de baixas 
emissões e resiliente ao clima.

Com este plano, pela primeira vez como nação, a Nova Zelândia pode ver em um só lugar o 
que já está sendo feito para se adaptar e propostas sobre o que fazer no futuro. As ações 
dentro deste plano significarão que todos os níveis de governo, setores e comunidades e todos 
os neozelandeses compreenderão melhor os riscos de prioridade máxima e agirão para 
enfrentá-los.

FONTE:https://environment.govt.nz/assets/publications/Draft-national-adaptation-plan.pdf 

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

FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2022/04/hpai-situation-report-20220411.pdf 

Plano nacional de adaptação da Nova Zelândia
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