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De acordo com a OMS a propagação de uma nova doença em grande 
número de indivíduos, sem imunização, numa área especifica, é uma 
EPIDEMIA.

Quando essa nova doença alastra à escala mundial (pelo menos mais de 
dois continentes), passa a ser considerada uma PANDEMIA.

No caso da COVID-19 têm-se constatado especificidades como existência 
de grupos de risco, impactos económicos, e sociais.



Sindemia é o conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo duas ou mais

complicações que se interagem de maneira sinérgica e contribuem para a carga excessiva
de doenças numa população. O antropólogo e médico americano Merrill Singer na
década de 1990, definiu que sindemia é uma situação em que duas ou mais doenças
interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas
doenças.

A sindemia é a caracterização de interações biológicas, sociais e económicas entre a

população, aumentando a suscetibilidade de prejudicar ou piorar seu estado de saúde, o
que faz com não seja apenas uma comorbidade.
É "um modelo de saúde que se concentra no complexo biossocial" – ou seja, nos fatores
sociais e ambientais que promovem e potencializam os efeitos negativos da interação
de uma determinada doença.

O surgimento e sobreposição da pandemia de coronavírus com um crescimento global
continuado de doenças crónicas, (como obesidade e diabetes), e com riscos ambientais
adicionados, (como a poluição atmosférica), exacerbaram a mortalidade por Covid-19.





Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, económico, social e

prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas,

máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. É também a profissão em que

se adquire e se aplicam os conhecimentos matemáticos e técnicos na criação,

aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizem uma função ou

objetivo.

Nos processos de criação, aperfeiçoamento e complementação, a engenharia

conjuga os vários conhecimentos especializados no sentido de viabilizar as

utilidades, tendo em conta a sociedade, a técnica, a economia e o meio ambiente.





O mundo e o Covid-19:
como vamos mudar?

A resposta da engenharia



Realidade mista = Realidade virtual + realidade aumentada





Foi na área da Engenharia, na fase inicial, que mais se assistiu a níveis sem precedentes de
colaboração e a mudanças fundamentais na velocidade com que os novos produtos foram
projetados e fabricados, sobretudo durante a corrida a equipamentos médicos.

Posteriormente a engenharia continua a estar presente na procura de soluções, na análise
e tratamento de dados que permitam a definição de estratégias tratamentos, que
viabilizem a pesquisa de vacinas ou tratamentos.







A frequência de surtos de doenças tem aumentado.
Entre 1980 e 2013, ocorreram 12.102 surtos de 215 doenças
infecciosas humanas, associados a cerca de 44 milhões de casos
individuais, que afetaram todos os países do mundo. O estudo
sugeriu ainda que surtos que surgem de agentes patogénicos
que passam dos animais para os humanos estão a aumentar.
(Fonte -Journal of the Royal Society Interface).

A perda de biodiversidade tem impacto nos surtos de doenças
infeciosas humanas, que inicialmente surgiram em animais, e
estão ligadas à desflorestação e às alterações climáticas.



Mas por que é que estas doenças têm aumentado? Os
contributos desta subida incluem o elevado número de
viagens pelo mundo, do comércio ou de áreas densamente
povoadas. Mas sobretudo o contributo da perda de
biodiversidade.
(site Fórum Económico Mundial, John Scot)

“A desflorestação tem aumentado
constantemente nas últimas duas
décadas e está ligada a 31% dos surtos,
como os vírus do Ébola, do Zika e do
Nipah”.



Existem áreas de inovação em que a engenharia é crucial, e
especialidades emergentes são a solução:
● saúde;
● educação;
● produção;
● indústria;
● transportes e comunicação;
● utilização sustentável de recursos;
● procura de soluções de eficiência.
● mitigação das alterações climáticas;
● equidade social.
Em todas elas o tratamento da informação, a gestão de
dados, a criação de algoritmos e a realidade virtual são
conceitos que estão, agora em 2021, totalmente
interiorizados.
O mundo está mais digital e essa é uma certeza para o
futuro.





Sinergias





Novo Engenheiro
• Aprende a aprender e a desaprender;
• Sabe trabalhar em rede;
• Transforma conhecimento em produtos e 
serviços;
• Concilia a realidade presente com o futuro 
desejado;
• É inovador, criativo e adaptável a mudanças;
• Desenvolve inteligência intrapessoal;
• Encontra oportunidades nas adversidades;
• Sabe lidar com problemas complexos;
• Tem capacidade de gestão;
• Sabe relacionar-se com máquinas que usam 
inteligência artificial;
• Tem autogestão.

Cria o futuro!
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