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Município foi convidado para participar da atividade que reproduziu ações de um Centro de 
Operações de Emergência (COE).

Simulado de febre aftosa na USP tem presença da Defesa Civil de Campinas



O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, participou nesta 
terça-feira, dia 26 de julho, do simulado de Febre Aftosa no Estado de São Paulo, realizado no 
campus de Pirassununga da Universidade de São Paulo (USP). O evento teve como propósito 
promover a capacitação de integrantes do Grupo Estadual de Atenção à Suspeita de Enfermi-
dades Emergenciais (Gease) para atuar no enfrentamento a um foco da doença.

Promovido pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA), o simulado teve início no dia 25 e segue até sexta-feira, dia 29 de julho.

A atividade que teve a colaboração de Furtado foi a simulação das atribuições de um Centro 
de Operações de Emergência (COE) em que se discutem o papel de cada um dos órgãos e ser-
viços públicos envolvidos no atendimento à ocorrência. “Busca-se integrar as ações da Defesa 
Civil com a Defesa Agropecuária do Estado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, que também tem profissionais que atuam no Gease”, destacou o diretor.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45262 

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o meio ambiente limpo, saudável e sustentá-
vel como um direito humano.  A votação, nesta quinta-feira, recebeu 161 votos a favor e oito 
abstenções: Belarus, China, Camboja, Etiópia, Irã, Quirquistão, Rússia e Síria.  

A decisão incentiva os países a implementar seus compromissos internacionais e aumentar 
esforços para realizá-los. O documento enfatiza ainda que todos sofrerão os efeitos agravados 
das crises ambientais, se não cooperarem agora para evitá-los.

ONU aprova resolução sobre meio ambiente saudável como direito humano



Mudança do clima 

A adoção da resolução 76/300 da Assembleia Geral segue-se à votação de um texto similar 
pelo Conselho de Direitos Humanos, em outubro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reagiu à “resolução histórica” sublinhando que 
o documento demonstra que os Estados-membros podem se unir na luta coletiva contra a 
tripla crise planetária de mudança climática, perda de biodiversidade e poluição.

Em nota, ele ressalta que a decisão ajudará a reduzir as injustiças ambientais, cobrir as lacu-
nas de proteção e capacitar as pessoas, especialmente aquelas em vulnerabilidade, incluindo 
defensores de direitos humanos ambientais, crianças, jovens, mulheres e povos indígenas.

Realidade

O chefe da ONU acredita que a medida também ajudará os Estados a acelerar a implemen-
tação de suas obrigações e compromissos ambientais e de direitos humanos. 

Para ele, a comunidade internacional deu um cunho universal a esse direito aproximando os 
países para torná-lo uma realidade para todos.

Guterres pede aos países que tornem o direito “uma realidade para todos, em todos os luga-
res”.

O texto foi apresentado por Costa Rica, Maldivas, Marrocos, Eslovênia e Suíça em junho. Um 
dos fundamentos é que o direito ao meio ambiente saudável esteja relacionado ao direito 
internacional vigente e sua promoção exige a plena implementação dos acordos ambientais 
multilaterais.

Catástrofe climática

Sobre a adoção, a alta comissária Michelle Bachelet disse que a decisão reflete que todos os 
direitos estão ligados à saúde do  meio ambiente. 

Para ela, “todas as pessoas, em todos os lugares, têm o direito de comer, respirar e beber 
sem envenenar seus corpos e, ao fazê-lo, poder viver harmoniosamente com o mundo natu-
ral, sem ameaças crescentes de colapso do ecossistema e catástrofe climática”.

O documento destaca o impacto das mudanças climáticas, da gestão e do uso insustentável 
dos recursos naturais, a poluição do ar, da terra e da água, a má gestão de produtos químicos 
e resíduos e a consequente perda de biodiversidade interferem no gozo desse direito. 

Qualidade de vida

A resolução enfatiza que o dano ambiental tem implicações negativas, diretas e indiretas, 
para o gozo efetivo de todos os direitos humanos.

Para o relator especial sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, David Boyd, a resolução 
“tem o potencial de ser um ponto de virada para a humanidade, melhorando a vida e o gozo 
dos direitos humanos de bilhões de indivíduos, bem como a saúde do planeta”.



Ele disse que a  saúde e a qualidade de vida de todos dependem diretamente de ar limpo para 
respirar, água potável para beber, alimentos produzidos de forma sustentável para comer, 
ambientes não tóxicos, clima seguro e biodiversidade e ecossistemas saudáveis.

O especialista realça que o direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável, 
reconhecido universalmente, inclui todos esses elementos essenciais.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/07/1796682?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=6fca1c9ecf-EMAIL_CAM
PAIGN_2022_07_29_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6fca1c9ecf-105027597

A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que o afogamento é uma das principais causas 
de morte entre crianças e jovens de 1 a 24 anos. Todos os anos, cerca de 236 mil pessoas 
morrem afogadas, de acordo com os dados da agência.

A OMS aponta que mais de 90% das mortes por afogamento ocorrem em países de baixa e 
média rendas, sendo as crianças menores de cinco anos de maior risco.

Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento

Neste 25 de julho, Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, a agência divulgou dados e reco-
mendações sobre os cuidados que ajudam a evitar acidentes. 

Os casos estão frequentemente ligados a atividades rotineiras, como tomar banho, recolher 
água para uso doméstico, ou viajar em barcos e pescar.

Os impactos de eventos climáticos sazonais ou extremos também são uma causa frequente de 
afogamento. Segundo a agência, esses impactos são amplamente evitáveis por meio de várias 
medidas disponíveis.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma a prevenção desses óbitos pode ser feita 
por meio da adoção de soluções baseadas em evidências e de baixo custo.

Ele lembra que cidades do mundo todo vão iluminar monumentos em azul como um chamado 
à ação para que cada um faça sua parte para evitar afogamentos. 

A OMS recomenda seis medidas baseadas em evidências para prevenir o afogamento: insta-
lação de barreiras que controlam o acesso à água, treinamento em resgate e reanimação, 
ensinar crianças em idade escolar habilidades básicas de natação e segurança na água, pres-
tação de cuidados diurnos para crianças, estabelecer e fazer cumprir regulamentos no trans-
porte aquático, bem como melhorar a gestão do risco de inundação.

Ações para evitar afogamento

Este ano, o tema do Dia Mundial de Prevenção do Afogamento pede o apoio comunidade 
global em ações contra afogamento. Confira as recomendações da OMS: 

OMS: 90% de mortes por afogamento ocorrem em países de baixa e média rendas



• Compartilhar dicas sobre prevenção de afogamento e segurança na água entre famílias, 
amigos e colegas;

• Inscrever-se em aulas de natação ou segurança na água ou apoiar instituições e grupos 
locais de prevenção de afogamento.

• Organizar eventos públicos para compartilhar informações sobre segurança hídrica, lançar 
campanhas de segurança hídrica

• Comprometer-se a desenvolver ou entregar novos programas de prevenção de afogamento 
usando as melhores práticas recomendadas.

• Governos podem desenvolver ou anunciar novas políticas, estratégias, legislação ou investi-
mento de prevenção de afogamento

• Autoridades ainda podem convocar mesas redondas multissetoriais ou discussões parla-
mentares sobre soluções de afogamento 

• Implementar programas de prevenção de afogamento nacional ou internacionalmente

Segundo a OMS, muitos países se comprometeram com programas de prevenção de afoga-
mento. 

Por exemplo, Bangladesh iniciou uma iniciativa de três anos para reduzir o afogamento entre 
crianças em todo o país. 

Como parte do projeto, o governo assumirá as 2,5 mil creches estabelecidas e financiadas 
pela Bloomberg Philanthropies, que apoia a iniciativa da OMS, e expandirá o programa adicio-
nando mais 5,5 mil creches para atender 200 mil crianças de 1 a 5 anos.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/07/1796332?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=31dbae03db-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_07_26_12_17&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-31dbae03db-105027597 

O que é a varíola dos macacos?

É uma doença causada por um vírus conhecido como a varíola dos macacos. Trata-se de uma 
doença zoonótica viral que pode ser transmitida dos animais aos seres humanos, sendo pro-
pagada de pessoa para pessoa. A doença ganhou esse nome por ter sido detectada em 
vários macacos de um laboratório em 1958. A maioria dos animais suscetíveis a contrair a 
enfermidade e depois contaminar as pessoas são roedores como os ratos gigantes da Gâmbia.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/07/1796312?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=31dbae03db-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_07_26_12_17&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-31dbae03db-105027597

Guia da OMS responde o que você precisa saber sobre a varíola dos macacos



Monkeypox declarou uma emergência global: ajudará a conter o surto?

No fim de semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto de varíola dos 
macacos se espalhando globalmente é uma “emergência de saúde pública de interesse 
internacional” (PHEIC). Os pesquisadores esperam que a declaração – o maior alarme da 
agência – possa servir como um alerta para os países que lutam para conter a propagação do 
vírus que causa a varíola dos macacos.

Desde que os primeiros casos foram detectados fora da África em maio, mais de 16.500 pes-
soas foram confirmadas infectadas em quase 80 países que normalmente não veem casos. 
Monkeypox circula em partes da África há décadas.

Esta é a sétima vez desde que o sistema de alarme se originou em 2005 que a OMS declarou 
um PHEIC – um passo que reserva para eventos que representam um risco para vários países 
e que exigem uma resposta internacional coordenada (consulte 'O alarme mais alto'). Dois 
desses avisos, para COVID-19 e poliomielite, ainda estão em vigor.

Em um movimento sem precedentes, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
declarou o PHEIC em 23 de julho, depois que um painel de conselheiros não conseguiu chegar 
a um consenso. Embora o painel não vote formalmente, seis membros foram a favor de decla-
rar um PHEIC, enquanto nove foram contra, disse Tedros em uma coletiva de imprensa anun-
ciando sua decisão. O painel havia se reunido anteriormente no final de junho, mas naquela 
época apenas três membros eram a favor de declarar um PHEIC e 11 se opunham, então 
Tedros decidiu não soar o alarme na época.

O alarme mais alto

A OMS declarou uma 'Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional', ou PHEIC, 
sete vezes desde que o sistema de alarme foi criado em 2005.

2009: H1N1 (gripe suína) se origina no México e se espalha para os Estados Unidos.
2014: A pólio ressurge no Afeganistão, Paquistão e Nigéria.
2014: As infecções pelo vírus Ebola se espalham por toda a Guiné, Serra Leoa e Libéria.
2016: Uma epidemia de vírus Zika causa microcefalia e outros distúrbios neurológicos nas 
Américas.
2019: Um surto de Ebola se espalha em uma zona de conflito na República Democrática do 
Congo.
2020: Os primeiros casos de COVID-19 aparecem na China no final de 2019, e o coronavírus 
SARS-CoV-2 se espalha para muitos outros países, tornando-se uma pandemia.
2022: As infecções por Monkeypox surgem e se espalham amplamente em países fora da 
África Central e Ocidental, onde circulam lentamente há 50 anos.

Fonte: Esta linha do tempo foi reaproveitada desta história , por Amy Maxmen.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-02054-7?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a9c1e82bef-briefing-dy-2
0220726&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a9c1e82bef-46140994



Por que o sistema de alerta de pandemia do mundo falhou quando o COVID 
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00162-4

Inteligência epidemiológica de fontes abertas (EIOS)

Sobre o EIOS

A iniciativa Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) é uma colaboração única entre 
várias partes interessadas da saúde pública em todo o mundo. Reúne iniciativas, redes e siste-
mas novos e existentes para criar uma abordagem unificada de todos os perigos, Saúde Única 
para detecção precoce, verificação, avaliação e comunicação de ameaças à saúde pública 
usando informações publicamente disponíveis. A criação de uma comunidade de prática para 
inteligência em saúde pública (PHI) que inclua Estados Membros, organizações internacio-
nais, institutos de pesquisa e outros parceiros e colaboradores está no centro da iniciativa; 
salvar vidas através da detecção precoce de ameaças e intervenção subsequente seu objetivo 
final. Desde janeiro de 2022, a liderança da iniciativa EIOS está hospedada no novo Hub da 
OMS para Pandemia e Inteligência Epidemiológica. Como uma das iniciativas emblemáticas 
do Hub, o EIOS é um dos principais veículos para a construção de uma forte comunidade de 
prática de PHI, bem como uma rede multidisciplinar para apoiá-la. 

FONTE:https://pandemichub.who.int/

FONTE:https://pandemichub.who.int/docs/librariesprovider2/default-document-library/who_hub.pdf?sfvrsn=a8ca290_3

As zoonoses são doenças transmitidas naturalmente de animais para pessoas e consistem 
na maioria das novas doenças infecciosas, assim como em algumas já existentes. Essa 
transmissão dos animais para as pessoas pode ocorrer através do ambiente e de alimentos ou 
pelo contato direto com os animais.

Os surtos de doenças infecciosas estão cada vez mais comuns, como resultado das rápidas e 
extensas mudanças globais que se inter-relacionam e das alterações em torno das popu-
lações humanas, de outros animais (silvestres ou domésticos) e do ambiente natural. Por con-
sequência, podem dar origem a processos que alteram o frágil equilíbrio e a interação com-
plexa entre as populações humanas, os animais e os ecossistemas, chegando ao ponto de 
criar condições para que ocorram surtos de novas doenças infecciosas em animais e, inclusi-
ve, em humanos.

São vários os fatores decorrentes das extensas mudanças globais que facilitam o surgimento 
e a disseminação de novas doenças infecciosas, como as densas populações humanas, os 
grandes aeroportos de conexões, as alterações no clima, no manejo da água, na fiscalização 
dos riscos associados a viagens internacionais e importações, nos métodos de criação de 
animais para consumo e na oficialização de mercados onde as pessoas podem comprar 
animais silvestres para o consumo.

PREVIR, Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres



Nos últimos anos, temos tratado as pandemias simplesmente reagindo à crise. Assim que 
elas acontecem, apenas esperamos que uma vacina ou medicamento seja desenvolvido de 
forma rápida. Entretanto, além de trabalharmos na resposta, precisamos começar a trabalhar 
na prevenção. Uma das maneiras de prever doenças zoonóticas é voltar a pesquisar locais 
onde as populações humanas vêm alterando mais fortemente os ambientes naturais, desde 
áreas urbanas até aquelas onde são desenvolvidas atividades agrícolas de larga ou pequena 
escala. De forma complementar, é importante monitorar também o ambiente silvestre ainda 
preservado.

Ao mesmo tempo em que o Brasil é um país megadiverso, as atividades humanas favorecem 
a rápida alteração de habitat, o consumo de caça e o tráfico de animais silvestres, aumentan-
do, dessa forma, a possibilidade de interações entre populações humanas e a fauna silvestre.

O PREVIR, Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres, tem a finalidade de 
melhorar a saúde mediante o contexto da Saúde Única ou “One Health”, que reconhece as 
inter-relações entre as pessoas, animais, plantas e o ambiente em que eles são inseridos, 
formando uma única saúde. Com o PREVIR, serão investigados a correlação entre a perda e a 
alteração de habitat, a proximidade de populações humanas, a biologia de espécies silvestres, 
a existência de patógenos circulantes e o potencial pandêmico dos patógenos identificados. 
Assim, o PREVIR atua não somente num contexto de saúde única em âmbito nacional, mas 
também prevenindo e alertando sobre possíveis patógenos pandêmicos.

FONTE:https://sites.usp.br/previr/

O Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo é a plataforma computacional 
essencial e inerente ao funcionamento do Centro de Informação em Saúde Silvestre – CISS.

Objetivos:

• Gerar, a partir dos registros georreferenciadas informados pelos usuários, modelos de 
alerta de ocorrências de agravos na fauna silvestre, especialmente os com potencial de aco-
metimento humano, e modelos de previsão de oportunidades ecológicas para emergência de 
doenças.

• Proporcionar de maneira rápida e eficiente, o fluxo de informações entre o CISS; a Rede Par-
ticipativa em Saúde Silvestre e a Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre; a sociedade, por 
meio da ciência cidadã, e os setores de governo e tomadores de decisão.

• Disponibilizar informações sobre os resultados das modelagens para a comunidade, toma-
dores de decisão e a sociedade.

• Integrar-se às plataformas governamentais georreferenciadas, especialmente o Sistema de 
Informação sobre a Biodiversidade Brasileira- SIBBr e a Plataforma INDE, com padrão de 
Metadados.

FONTE:https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-0

Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo 



Monkeypox: planejamento de eventos e reuniões de massa

Princípios de saúde pública para apoiar o planejamento de eventos e reuniões de massa 
durante o atual surto de varíola.

O objetivo deste documento é fornecer princípios de saúde pública a serem levados em consi-
deração ao planejar eventos, como festivais, durante o atual surto de varíola.

Esta orientação foi desenvolvida para autoridades locais, saúde pública e organizadores de 
eventos. Deve ser usado como um guia para garantir que medidas apropriadas sejam toma-
das para proteger a saúde pública.

Este documento segue a estratégia de controle estabelecida nos princípios para o controle 
da varíola dos macacos no Reino Unido.

FONTE:https://www.gov.uk/guidance/monkeypox-planning-events-and-mass-gatherings?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-n
otifications-topic&utm_source=9ddbd850-7577-4e38-9c4e-7627de17e633&utm_content=weekly

Poluição do ar: declínio cognitivo e demência

Um relatório do Comitê sobre os Efeitos Médicos dos Poluentes do Ar (COMEAP).

O COMEAP revisou quase 70 estudos em populações humanas (estudos epidemiológicos) 
que analisaram possíveis ligações entre a poluição do ar e um declínio na capacidade 
mental e demência em idosos. Eles também consideraram estudos que investigaram como a 
poluição do ar pode afetar o cérebro.

A partir desta revisão, pode-se concluir que é provável que a poluição do ar contribua para 
esses efeitos. A maneira mais provável de isso ocorrer é através de efeitos na circulação. 
Sabe-se que os poluentes do ar, principalmente as pequenas partículas, podem afetar o 
coração e os vasos sanguíneos, inclusive o cérebro.

O COMEAP não fez recomendações sobre como estimar os efeitos da poluição do ar na 
demência. Eles acham que mais pesquisas serão necessárias antes que isso possa ser feito 
com confiança.

Foram feitas recomendações para pesquisas adicionais que o COMEAP acredita que ajuda-
riam a desenvolver as evidências sobre este importante tópico.

FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1090376/COMEAP-dementi
a-report-2022.pdf

Monkeypox: planejamento de eventos e reuniões de massa



A Biossegurança nos Laboratórios Microbiológicos e Biomédicos 

Como a pedra angular da prática de biossegurança nos Estados Unidos . Gostaríamos de 
enfatizar que a sexta edição do BMBL continua sendo um documento  consultivo que reco-
menda as melhores práticas para a condução segura do trabalho em laboratórios biomédi-
cos e clínicos numa perspectiva de biossegurança. 

O BMBL  não pretende ser um documento regulatório, embora reconheçamos que alguns 
pode usá-lo dessa forma. O princípio central deste documento é o risco orientado por protoco-
lo avaliação; não é possível que um único documento identifique todas as possíveis combi-
nações de riscos e mitigações viáveis em laboratórios biomédicos e clínicos. O BMBL deve ser 
usado como ferramenta na avaliação e proposta etapas de mitigação em laboratórios 
biomédicos e clínicos.

FONTE:https://www.cdc.gov/labs/pdf/SF__19_308133-A_BMBL6_00-BOOK-WEB-final-3.pdf?ACSTrackingID=USCDC_2146-DM86844&A
CSTrackingLabel=Lab%20Advisory%3A%20Melioidosis%20Locally%20Endemic%20in%20Areas%20of%20the%20Mississippi%20Gulf%2
0Coast%20after%20Burkholderia%20pseudomallei%20Isolated%2C%20Linke&deliveryName=USCDC_2146-DM86844 

Esta metodologia, assente numa compreensão comum e partilhada do assunto a nível euro-
peu, visa fornecer elementos operacionais e técnicos essenciais para abordar o património 
cultural em risco de catástrofe, oferecendo uma visão geral das principais ações que devem 
ser tidas em particular em consideração para avançar atividades de preparação e resposta 
para a inclusão da salvaguarda do património cultural nos processos de gestão do risco de 
catástrofes a nível nacional e europeu. Muitos aspectos estruturais, técnicos e operacionais 
sobre como melhorar a proteção do patrimônio cultural em risco de desastre em cada nível 
territorial foram explorados para produzir um documento que aponta de forma concisa os 
elementos cruciais nas operações de gestão de risco de desastres:

Para fornecer referências específicas e análises mais aprofundadas, o documento também 
relata dez estudos de caso sobre as práticas já desenvolvidas pelos parceiros do PROCUL-
THER em termos de estrutura institucional, planejamento, estrutura coordenada e equipes. 
Por fim, conclui as ações a serem empreendidas para alcançar uma proteção efetiva do 
patrimônio cultural em risco de desastre. De referir que os conteúdos da metodologia 
também foram testados através da implementação do Módulo Virtual Internacional de For-
mação sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Tangível e Imaterial em Emergência organi-
zado em novembro de 2021. Na verdade, este evento teve dois objetivos: permitiu testar o 
módulo seguindo o programa de treinamento proposto pela Metodologia,

FONTE:https://www.proculther.eu/wp-content/uploads/2022/06/PROCULTHER-Methodology.pdf 

FONTE:https://unesco.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/Heritage-Disaster-Response-and-Resilience-Report.pdf 

Metodologia europeia para abordar a proteção do 
patrimônio cultural durante emergências 



Avaliações de risco climático em nível municipal: 
Recomendações para a implementação da ISO 14091 

Tendo em vista o progresso cada vez maior das mudanças climáticas, a importância das ava-
liações de risco climático está crescendo. Eles desempenham um papel importante em nível 
municipal em particular (cidades, distritos, municípios), porque é aqui que a ação preventiva 
deve ocorrer diante dos perigos da crise climática. Cada município é afetado pelas mudanças 
climáticas, mas de maneiras diferentes – resultado de condições espaciais e fatores socioe-
conômicos. As avaliações de risco climático permitem que os municípios identifiquem e prio-
rizem os impactos das mudanças climáticas que são relevantes para eles, como seca, chuva 
forte ou calor. Os municípios podem, por exemplo, determinar o que ou quem é mais afetado, 
ou seja, se o estresse térmico para as pessoas ou a inundação de edifícios representa um 
risco climático e a localização das áreas mais vulneráveis.

As recomendações neste documento fornecem suporte para a preparação e implementação 
de avaliações de risco climático em nível municipal. Eles resumem o padrão internacional 
“Adaptação às mudanças climáticas – Diretrizes sobre vulnerabilidade, impactos e avaliação 
de risco” (ISO 14091:2021-07)2 e complementam essa diretriz geral com recomendações 
específicas para os municípios. Este documento aborda os municípios que podem usar as 
recomendações para suas próprias avaliações de risco climático, bem como os municípios 
que desejam contratar um prestador de serviços externo; este último pode usar essas reco-
mendações como guia ao formular o convite à apresentação de propostas. As recomendações 
destinam-se principalmente àqueles que têm capacidade suficiente para realizar uma ava-
liação de risco climático.

FONTE:https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1/publikationen/uba_fachbroschuere_en_bf_220708.pdf 

O Quadro Estratégico da INEE 2018-2023 foi desenvolvido para definir a direção, prioridades 
e atividades que a INEE irá desenvolver ao longo de seis anos. Ele orienta a rede (tanto mem-
bros individuais quanto organizacionais) a desempenhar um papel cada vez mais eficaz no 
fornecimento de educação de qualidade, segura e relevante para todos os afetados por 
emergências e crises prolongadas. O documento do quadro estratégico (disponível em inglês, 
árabe, francês, português e espanhol) inclui detalhes sobre as prioridades estratégicas da 
rede, áreas temáticas, funções, quadro de resultados, teoria da mudança, espaços e iniciati-
vas, etc.

A estrutura se concentra em quatro prioridades estratégicas:
•Prioridade Estratégica 1: Fornecer liderança de pensamento e advocacia global
•Prioridade Estratégica 2 : Fortalecer a capacidade de oferecer educação de qualidade, 
segura, relevante e equitativa para todos
•Prioridade Estratégica 3: Fornecer, organizar e organizar o conhecimento para informar a 
política e a prática
•Prioridade Estratégica 4: Reforçar e diversificar os membros da INEE

FONTE:https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Strategic_Framework%202018-2023_Portuguese_rev.4.24.19.pdf

Quadro Estratégico da INEE 2018-2023



Avaliação de Segurança Climática 

As mudanças climáticas estão sendo amplamente reconhecidas como uma questão de 
segurança nacional e internacional, bem como de segurança humana. Desastres relaciona-
dos ao clima, como inundações, tempestades tropicais, deslizamentos de terra e outros even-
tos climáticos extremos, provavelmente ocorrerão com mais frequência e aumentarão o 
escopo. Os perigos naturais podem e irão representar riscos substanciais para o sofrimento 
humano em geral, estabilidade social e segurança. Este relatório de Femke Remmits, Elisa-
beth Dick e do vice-diretor do HCSS, Michel Rademaker, apresenta uma metodologia única e 
inovadora para avaliar os riscos climáticos e a segurança das nações e regiões: o Índice de 
Risco de Segurança Climática.  

A mudança climática atua como um multiplicador de ameaças, desencadeando ou agravando 
as clivagens existentes nas sociedades. Mais especificamente, quando as mudanças climáti-
cas sobrecarregam a capacidade governamental de um país, as sociedades tornam-se mais 
vulneráveis à instabilidade social ou política. 

O Índice de Risco de Segurança Climática concentra-se nos riscos à segurança nacional e ao 
sofrimento humano gerados por desastres relacionados ao clima e compreende elementos 
como integridade territorial, segurança ecológica, segurança econômica, segurança física, 
segurança humana e estabilidade social e política. Esta metodologia única suporta a combi-
nação de vários indicadores e plota tanto a probabilidade de ocorrência de um desastre rela-
cionado ao clima quanto o impacto potencial de tal risco natural. 

Usando esta nova ferramenta de avaliação de risco, os tomadores de decisão em nível global, 
nacional e regional podem identificar metas específicas para prevenir, mitigar e/ou evitar o 
impacto na segurança e o sofrimento humano de eventos climáticos extremos relacionados ao 
clima. Além disso, essa metodologia pode ser utilizada para rastrear o progresso e a eficácia 
das medidas ou estratégias de redução de risco de desastres. 

Esta Metodologia e Avaliação de Risco de Segurança Climática foi coordenada com o Comitê 
Militar Internacional sobre Clima e Segurança, patrocinado pelo HCSS e co-patrocinado pelo 
Governo de Luxemburgo, e apoiado pela parceria Água, Paz e Segurança (WPS) e Progress 
WP6.

A HCSS se esforça para aprimorar constantemente a qualidade da metodologia e seus compo-
nentes. Esta versão de agosto de 2021 conta com algumas fontes de dados novas e mais com-
pletas que nos permitiram ter maior cobertura e qualidade dos países avaliados. Como con-
sequência, algumas das pontuações de risco foram alteradas.

As mudanças climáticas estão sendo amplamente reconhecidas também como uma questão 
de segurança nacional e internacional. A crise do COVID mostra-nos a importância de estar-
mos preparados e de sabermos antecipar. Militares de todo o mundo aprenderam a importân-
cia do alerta precoce com base em alertas e indicadores claramente definidos. Eles também 
aprenderam quais são as consequências de NÃO estar preparado. Atualmente, não existe 
uma ferramenta de previsão adequada para avaliar o impacto das mudanças climáticas na 
segurança. Esta Metodologia e Avaliação de Risco de Segurança Climática preenche essa 
lacuna e fornece uma ferramenta de previsão única baseada em uma análise de big data 
muito inovadora de bancos de dados globais relacionados.”  – Tom Middendorp



A mudança climática é um multiplicador de ameaças que perturba a sociedade e ameaça a 
segurança e a estabilidade globais. Para combater a crise climática e começar a “à prova do 
clima” nossas sociedades, precisamos de ferramentas preditivas que nos permitam avaliar 
riscos de forma confiável e tomar decisões responsáveis com base em alertas e indicadores 
bem compreendidos. Este importante Relatório de Metodologia de Risco de Segurança Climá-
tica faz exatamente isso. Ele permite que os leitores avaliem os perigos climáticos específi-
cos – incêndios florestais, secas, inundações, etc. – no contexto de probabilidade e impacto 
em países e regiões. Essa ferramenta deve ser um componente essencial dos planejadores 
de segurança nacional na previsão dos níveis de risco dos perigos climáticos e na ação hoje 
para aumentar a resiliência e reduzir as emissões”. – Sherri Goodman, Secretária Geral, 
Conselho Militar Internacional sobre Clima e Segurança e Estrategista Sênior e Membro do 
Conselho Consultivo, Centro para Clima e Segurança 

FONTE:https://hcss.nl/report/climate-security-assessment-a-methodology-and-assessment-of-the-nexus-between-climate-hazards-a
nd-security-of-nations-and-regions/

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/  


