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Emergência em Saúde Pública 

 

Plano de Contingência Nacional para epidemias de 

dengue 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/20/plano-contingencia-

dengue-19jan15-web.pdf 

Plano de Contingência para a Introdução do Vírus 

Chikungunya 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/fevereiro/02/plano-contingencia-

chikungunya-site-versao-2-30jan15.pdf 

Plano de Contingência por Inundação 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/outubro/07/plano-de-contingencia-

por-inundacao-out2014.pdf 

Plano Resposta às Emergências em Saúde Pública 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/outubro/07/plano-de-resposta-

emergencias-saude-publica-2014.pdf 

Plano de Contingência QBRN 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/outubro/13/plano-contingencia-

agentes-quimico-biologico-10out14.pdf 

Plano de Contingência para emergência em saúde 

pública por seca e estiagem 



FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/20/plano-contingencia-seca-

estiagem-20mar15-web.pdf 

Plano de Contingência para Resposta às Emergências em 

Saúde Pública Sarampo 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/10/plano-contingencia-

sarampo-2016-10-ago.pdf 

Plano de Operação do ponto focal nacional para o 

regulamento sanitário internacional 

FONTE:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/04/PF-RSI-2016-e.pdf 

Plano de Contingência para Resposta às Emergências em 

Saúde Pública Febre Amarela 

FONTE:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_emergencias_febre_amarela

.pdf 

Saiba como agir em casos de enchentes 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saiba_agir_casos_enchentes_2014.pdf 

 

Gestão de Riscos de Influenza Pandêmica 
Guia provisória da OMS 

Esta orientação provisória substitui a Preparação e Resposta da Gripe Pandêmica de 

2009: um documento de orientação da OMS .  

 

Os principais destaques incluem o seguinte: 

Concentre-se na avaliação de risco a nível nacional para orientar as ações a nível 

nacional 

Abordagem revisada para as fases globais: 

Flexibilidade através do desacoplamento de ações nacionais de fases globais 

Inclusão de princípios de gerenciamento de risco de emergência para a saúde 

Anexos novos e atualizados sobre pressupostos de planejamento, considerações 

éticas, abordagem de toda a sociedade, planejamento de continuidade de negócios, 

parâmetros representativos para indicadores de severidade e medidas de contenção. 

A orientação foi lançada neste formulário provisório, a fim de apoiar a gestão de risco 

de ameaças à pandemia, a pedido dos Estados Membros. 



FONTE:http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/GIP_PandemicInfluenzaRiskManage

mentInterimGuidance_Jun2013.pdf?ua=1

Estrutura de preparação
 

O objetivo do Quadro de

preparação e a resposta da

pandêmica, melhorando e

gripe da OMS ("WHO GISRS"),

equitativo, eficiente e efetivo

I. a partilha de H5N1 e outros

II. acesso a vacinas e compartilhamento

 
FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44867/1/9789243503080_spa.pdf?ua=1

 

Quadro de preparação e resposta atualizado para 

pandemias de gripe
As complexidades de planejamento e resposta ao surgimento de novos vírus influenza 

enfatizam a necessidade de estruturas sistemáticas para descrever a progressão do 

evento; ponderar o risco de emergência e potencial impacto na saúde pública;

transmissibilidade, resistência antiviral e gravidade;

intervenções. Com base na experiência adquirida com as recentes respostas da gripe, o 

CDC atualizou sua estrutura para descrever a progressão da pandemia de gripe usando 

seis intervalos (dois intervalos pré

domínios. Este quadro atualizado pode ser usado para planejamento de pandemia de 

gripe e serve como recomendações para avaliação de risco, tomada de decisão e ação 

nos Estados Unidos.

EUAhttp://www.flu.gov/planning

implementation.pdf  ).

1) investigação de casos de nova gripe, 2) reconhecimento do aumento do potencial de 

transmissão contínua, 3) iniciação de uma onda pandêmica, 4) aceleração de uma 

onda pandêmica, 5) desaceleração de uma onda pandêmica e 6) prep

futuras ondas pandêmicas.

esforços de resposta dentro de cada intervalo: gerenciamento de incidentes, vigilância 

e epidemiologia, laboratório, mitigação da comunidade, assistência médica e 

contramedidas, vacinas, comunicação de riscos e coordenação estadual / local.

Em comparação com os estágios anteriores do governo dos EUA, este quadro 

atualizado fornece maior detalhe e clareza quanto ao momento potencial das decisões 

e ações chave destinadas a abrandar a propagação e mitigar o impacto de uma 

nfluenza/preparedness/pandemic/GIP_PandemicInfluenzaRiskManage

mentInterimGuidance_Jun2013.pdf?ua=1 

preparação para influenza pandêmica

de Preparação para a Influenza Pandêmica

da gripe pandêmica e fortalecer a proteção

e fortalecendo o sistema global de vigilância

GISRS"), com o objetivo de uma feira Sistema

efetivo para, em pé de igualdade: 

outros vírus da gripe com potencial pandêmico humano;

compartilhamento de outros benefícios. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44867/1/9789243503080_spa.pdf?ua=1

 

Quadro de preparação e resposta atualizado para 

pandemias de gripe 
As complexidades de planejamento e resposta ao surgimento de novos vírus influenza 

enfatizam a necessidade de estruturas sistemáticas para descrever a progressão do 

ponderar o risco de emergência e potencial impacto na saúde pública;

issibilidade, resistência antiviral e gravidade; e tomar decisões sobre 

Com base na experiência adquirida com as recentes respostas da gripe, o 

CDC atualizou sua estrutura para descrever a progressão da pandemia de gripe usando 

s (dois intervalos pré-pandêmicos e quatro pandêmicos) e oito 

Este quadro atualizado pode ser usado para planejamento de pandemia de 

gripe e serve como recomendações para avaliação de risco, tomada de decisão e ação 

nos Estados Unidos. A estrutura atualizada substitui os 

http://www.flu.gov/planning-preparedness/federal/pandemic-influenza

). Os seis intervalos da estrutura atualizada são os seguintes: 

1) investigação de casos de nova gripe, 2) reconhecimento do aumento do potencial de 

transmissão contínua, 3) iniciação de uma onda pandêmica, 4) aceleração de uma 

onda pandêmica, 5) desaceleração de uma onda pandêmica e 6) prep

futuras ondas pandêmicas. Os seguintes oito domínios são usados 

esforços de resposta dentro de cada intervalo: gerenciamento de incidentes, vigilância 

iologia, laboratório, mitigação da comunidade, assistência médica e 

contramedidas, vacinas, comunicação de riscos e coordenação estadual / local.

Em comparação com os estágios anteriores do governo dos EUA, este quadro 

atualizado fornece maior detalhe e clareza quanto ao momento potencial das decisões 

das a abrandar a propagação e mitigar o impacto de uma 

nfluenza/preparedness/pandemic/GIP_PandemicInfluenzaRiskManage

pandêmica 

Pandêmica é melhorar a 

proteção contra a gripe 

vigilância e resposta da 

Sistema transparente, 

humano; e 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44867/1/9789243503080_spa.pdf?ua=1 

Quadro de preparação e resposta atualizado para 

As complexidades de planejamento e resposta ao surgimento de novos vírus influenza 

enfatizam a necessidade de estruturas sistemáticas para descrever a progressão do 

ponderar o risco de emergência e potencial impacto na saúde pública; avaliar 

e tomar decisões sobre 

Com base na experiência adquirida com as recentes respostas da gripe, o 

CDC atualizou sua estrutura para descrever a progressão da pandemia de gripe usando 

pandêmicos e quatro pandêmicos) e oito 

Este quadro atualizado pode ser usado para planejamento de pandemia de 

gripe e serve como recomendações para avaliação de risco, tomada de decisão e ação 

a atualizada substitui os 

influenza-

tualizada são os seguintes: 

1) investigação de casos de nova gripe, 2) reconhecimento do aumento do potencial de 

transmissão contínua, 3) iniciação de uma onda pandêmica, 4) aceleração de uma 

onda pandêmica, 5) desaceleração de uma onda pandêmica e 6) preparação para 

Os seguintes oito domínios são usados para organizar 

esforços de resposta dentro de cada intervalo: gerenciamento de incidentes, vigilância 

iologia, laboratório, mitigação da comunidade, assistência médica e 

contramedidas, vacinas, comunicação de riscos e coordenação estadual / local. 

Em comparação com os estágios anteriores do governo dos EUA, este quadro 

atualizado fornece maior detalhe e clareza quanto ao momento potencial das decisões 

das a abrandar a propagação e mitigar o impacto de uma 



pandemia emergente. O uso desta estrutura atualizada prevê melhorar a preparação e 

resposta às pandemias nos Estados Unidos. Atividades e decisões durante uma 

resposta são específicas de eventos. Esses intervalos servem de referência para a 

tomada de decisões de saúde pública pelas autoridades federais, estaduais e locais de 

saúde nos Estados Unidos durante uma pandemia de gripe e não devem ser 

prescritivas ou abrangentes. Esta estrutura incorpora informações de ferramentas 

recentemente desenvolvidas para o planejamento e a resposta da pandemia, incluindo 

a Ferramenta de Avaliação do Risco Influenza e o Quadro de Avaliação da Gravidade da 

Pandemia. 

FONTE:https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6306a1.htm 

 

 

Documentos de estratégia nacionais de pandemia 

Os seguintes documentos orientam a preparação e a resposta dos Estados Unidos em 

uma pandemia de gripe, com a intenção de parar, diminuir ou limitar a propagação de 

uma pandemia aos Estados Unidos; limitando a propagação doméstica de uma 

pandemia, atenuando doenças, sofrimento e morte; e sustentando infraestrutura e 

mitigando o impacto para a economia e o funcionamento da sociedade. 

FONTE:https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pan-flu-report-2017v2.pdf 

 

Quadro de Resposta do CDC 

FONTE:https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/mmwr-rr6306.pdf 

 

Estratégia Nacional de Influenza Pandêmica  

FONTE:https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-strategy-2005.pdf 

Plano de Implementação da Estratégia Nacional 

FONTE:https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-implementation.pdf 

FONTE:https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/panflureport6.pdf 



 

O desafio da sustentabilidade dos programas de 

imunização expandida 

Objetivo análise de sustentabilidade e integração de programas prioritários no âmbito 

da estratégia para o acesso universal à saúde e cobertura de saúde universal (Universal 

Saúde) da Organização Pan-Americana da Saúde de 2014. 

 Conclusões A eficácia das estratégias de integração EPI depende, em grande medida 

considerada a presença, fortalecimento e transformação das estruturas 

organizacionais e institucionais que facilitem a participação dos interessados com 

capacidade técnica e política para garantir que seus processos de implementação. 

Assim, pode pesar os processos políticos que legitimam uma agenda de inclusão 

Estratégia EPI saúde universal e, portanto, como parte integrante do reforço dos 

sistemas de saúde. 

FONTE:http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34450/v41e1602017.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

 

Agência nuclear da ONU apoia México na resposta ao 
terremoto; vídeo 
Em setembro de 2017, um terremoto de magnitude 7,1 destruiu centenas de prédios 

na Cidade do México, onde muitas estruturas danificadas ainda estão de pé. A Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) preparou especialistas mexicanos para o uso 

de técnicas de teste não destrutivo para examinar se os prédios ainda estão seguros. 

Confira nesse vídeo. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/agencia-nuclear-da-onu-apoia-mexico-na-resposta-ao-terremoto-

video/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+B

rasil%29 

 



Experiências de gênero de adaptação à seca: Padrões de 

mudança em El Sauce, Nicarágua 

Este artigo investiga as dimensões e divisões de gênero na Nicarágua que resultam em 

capacidades diferenciadas por gênero para responder às mudanças climáticas, com os 

homens capazes de se adaptarem e as mulheres experimentando uma espiral 

descendente de capacidade e aumentando a vulnerabilidade à seca. 

As mudanças que homens e mulheres em uma comunidade rural na Nicarágua 

disseram que implementaram nas últimas décadas diferem de maneira que se 

relaciona com sua vulnerabilidade à seca. O enfrentamento a curto prazo foi mais 

comum entre as mulheres, especialmente as cabeças femininas, enquanto as ações 

adaptativas eram mais comuns entre os homens. O Community Capitals Framework 

oferece uma ferramenta para entender as diferenças. Uma cultura de gênero 

significou que a divisão de outros tipos de capital (naturais, humanos, sociais, 

financeiros, construídos, culturais e políticos), bem como a divisão do trabalho na área 

de estudo de caso também eram altamente gênero. 

FONTE:https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.220/ 

 

 

Principais consultas e comentários pós-evento: revisão 

de recomendações 

O objetivo deste projeto é gerar uma descrição abrangente e abrangente das principais 

categorias recorrentes de recomendações em várias avaliações pós-desastres 

realizadas desde 2009 na Austrália. O projeto busca entender se há um valor contínuo 

para os serviços de emergência estaduais e territoriais considerar as lições de grandes 

revisões e consultas de outras jurisdições dentro de seu próprio contexto, ou se as 

lições são muito específicas e carecem de importação mais ampla. 

Um elemento central deste projeto é o desenvolvimento de um banco de dados 

abrangente e fácil de usar de recomendações de avaliações e pesquisas pós-evento 

que possam informar as próprias práticas de identificação de lições das agências agora 

e no futuro. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56463?&a=email&utm_source=pw_email 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-chamamento-

publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 

 

 

 


