
 
 

 
 

Rede ECOHA One Health Brasil – Ecossistemas 
Aquáticos: Saúde animal, humana e ambiental 

 
A ECOHA é uma rede multiprofissional e 

interdisciplinar vinculada à One Health Brasil que 
tem como eixo central os ecossistemas aquáticos. 

Formada por profissionais, estudantes e instituições 
envolvidos em iniciativas de Saúde Única, a Rede 
ECOHA se alinha às abordagens da One Health, 

EcoHealth, Planetary Health e Well being. 
 

MISSÃO 
 Fortalecer e estimular ações em prol da Saúde 
Única, tendo como eixo central os ecossistemas 

aquáticos, por meio da promoção de competências e 
ações interinstitucionais no Brasil. 

 
VISÃO 

 Tornar-se referência no Brasil como rede de 
promoção e colaboração entre profissionais, 

estudantes e instituições envolvidas em iniciativas 
alinhadas com os princípios de  

Saúde Única, com foco nos ecossistemas aquáticos. 

OBJETIVOS 



• Debater, promover parcerias e cooperações, 
desenvolver ações e pesquisas transdisciplinares 
e intersetoriais voltadas à saúde humana, animal 
e ambiental no eixo ecossistemas aquáticos, em 
interação com a sociedade; 

• Desenvolver ações visando o alcance dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS; 

• Integrar diversas áreas do conhecimento. 

 
 
 

TEMAS PRINCIPAIS 
Alterações na saúde dos ecossistemas aquáticos 

advindas do escoamento de efluentes, presença de 
resíduos químicos, resíduos sólidos, biológicos e  

farmacológicos (ecotoxicologia); resistência 
antimicrobiana e antiparasitária; espécies invasoras; 

eventos ambientais extremos; emergência de patógenos 
e doenças de origem aquática; presença de patógenos 
terrestres acometendo espécies aquáticas; perda de 
biodiversidade, mudanças climáticas; florescência de 

algas nocivas; espécies aquáticas sentinelas; desastres e 
crimes ambientais; espécies aquáticas peçonhentas e 

venenosas; segurança alimentar; fauna silvestre aquática 
e semi-aquática em áreas urbanas e periurbanas; 

Interação animais domésticos, fauna aquática/semi-
aquática e humanos; conhecimento tradicional.  

 
Se a sua área de atuação ainda não se encontra nesta 

lista, faça parte da rede conosco! 

Para participar, entre em contato por meio do e-
mail onehealthecoha@gmail.com. E para saber mais, 
conheça:   

 



Instagram @onehealthecoha 
Facebook @onehealthecoha  
Trello https://trello.com/onehealthecoha 
Grupo de WhatsApp: ECOHA 

 
            Fonte: World Health Organization 

 


